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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΕΡΓΟ:

ΑΝΤ ΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤ ΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤ ΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤ ΗΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΥΠΟΜΕΔΙ: 2014ΣΕ57100004
της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε
200.084,97 € με ΦΠΑ

CPV: 45233140-2

Οδικά έργα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Διακηρύσσει
Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Προϋπολογισμού 200.084,97 Ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
1.Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Χωματουργικά, με προϋπολογισμό
7.717,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) Τεχνικά με αντίστοιχο προϋπολογισμό
30.657,21€ . γ) Οδοστρωσία με αντίστοιχο προϋπολογισμό 2.784,09€ . δ) Ασφαλτικά με αντίστοιχο
προϋπολογισμό 118.651,78€ . ε) Σήμανση με αντίστοιχο προϋπολογισμό 1.249,19€ .
2. 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, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : http://www.plastiras-ota.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχέδια του διαγωνισμού κατόπιν συνεννόησης με τις
υπηρεσίες του Δήμου στα τηλέφωνα 24413-52211, -217, φαξ επικοινωνίας 24410-95308, email:
dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 12η
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα λήξης 10.30 π.μ.
4. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής με υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό
(%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης Α2 και άνω 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.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, ποσού 3.200,00 €.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και των εγγυητικών συμμετοχής δέκα (10) μήνες.
8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
10. Το έργο χρηματοδοτείται: 1) με 200.084,97 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 12-3-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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