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Καρπενησι, 5-7-2019
Αρ. Πρωτοκ. 9859
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 20/2018
ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 13 / 2019

ΕΡΓΟ:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑ»
ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ ΣΑΕ 066

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 165.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
45431000-7,
CPV: 45221119-9,

45262510-9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Καρπενησίου
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Υδρας 6 Τ.Κ 36100 Καρπενήσι
Κωδικός NUTS: EL643
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@karpenissi.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.karpenissi.gr
Tηλέφωνο: 22373 50000
Φαξ: 22370 89076
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Yπηρεσιών
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ύδρας 6 Τ.Κ 36100 .
Πληροφορίες: Δ. Μπαμπαλής
E-mail: d.mpampalis@2445.syzefxis.gov.gr
Τηλέφωνο :. 2237350077
Φαξ: 2237089070
2. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45221119-9 ,45431000-7, 45262510-9
5. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ
6 Εκτιμώμενη συνολική αξία: 165.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
7. Τόπος Εκτέλεσης: Τοπική Κοινότητα Δομιανών, Καρπενήσι.
8. Τίτλος έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
9. Σύντομη Περιγραφή:
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Συνοπτικά, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι οι εξής:
Αποκατάσταση λιθοδομών γέφυρας, αρμολόγηση, ενίσχυση με τσιμεντενέσεις, κατασκευή
μονοπατιού, πλακοστρώσεις, τοιχοποιίες από λιθοδομή, ξύλινες κατασκευές πεζογέφυρας,
κιγκλιδωμάτων, πέργκολες, λιθεπενδύσεις πρανών, κατασκευή αναβαθμού στην κοίτη του
ρέματος, διάνοιξη οδού πρόσβασης.
10. Εγγυητική συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν.4412/2016,εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.661,00 ευρώ.
11. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
-Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της
διακήρυξης.
-Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες
που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες
έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
14. Διαδικασία Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.4412/2016, με τις προθεσμίες διαδικασιών που ορίζονται
στο άρθρο 121 του ν.4412/2016 και μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ3821Β/2017).
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 ν.4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: Ως ημερομηνία
και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-07-2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 13:οο μ.μ.
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός
τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,
η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον
συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για
διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς
και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
22. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΣΑΕ 066.
23. Διαδικασίες Προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του
ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του
24. Άλλες πληροφορίες
Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό
145/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου Καρπενησίου. Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Καρπενησίου,
Καρπενήσι 5-7-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης
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