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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020»

Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του
έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020 » ( CPV: 45233222-1 ),
εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ) που
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών:
176.520,48€
31.773,69€
Γ.Ε.+Ο.Ε.:
31.244,13€
Απρόβλεπτα:
2.397,18€
Αναθεώρηση:
58.064,52€
ΦΠΑ:
1. Προσφερεται ελεύθερη, πληρης, αμεση και δωρεαν ηλεκτρονικη προσβαση στα εγγραφα της
σύμβασης στο ειδικο, δημοσια προσβασιμο χωρο «ηλεκτρονικοι διαγωνισμοι» της πύλης
www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθως και στην ιστοσελιδα τού Δημού Τρικκαιων
www.trikalacity.gr (στο πεδιο: Χρησιμα - Προκηρύξεις). Η διακηρύξη τού εργού εχει σύνταχθει κατα
το εγκεκριμενο απο το την ΕΑΑΔΗΣΥ ύποδειγμα.
2. Ως ημερομηνια λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-07-2019 ημερα
Παρασκευή και ωρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα ύποβολης προσφορων ειναι με επιμερούς ποσοστα
εκπτωσης κατα ομαδες τιμων της παραγρ. 2α τού αρθρού 95 τού Ν. 4412/2016
Ως ημερομηνια και ωρα ηλεκτρονικης αποσφραγισης των προσφορων οριζεται η 10:00 π.μ. στις
18-07-2019.
3. Α) Δικαίωμα σύμμετοχής έχούν φύσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αύτών πού δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ πού είναι εγκατεστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος τού Εύρωπαϊκού Οικονομικού Χώρού (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες πού έχούν ύπογράψει και κύρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό πού η ύπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις τού σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Σύμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες πού δεν εμπίπτούν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφού και έχούν
σύνάψει διμερείς ή πολύμερείς σύμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
σύμβάσεων.
Β) Οικονομικός φορέας σύμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων σύμμετέχούν ύπό τούς όρούς των παρ. 2, 3 και 4 τού άρθρού 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) τού άρθρού 76 τού ν. 4412/2016.
4. (Α) Όσον αφορα την καταλληλολητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, οι
προσφεροντες πού ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα ύποβαλλούν βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ
στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην τάξη Α1 και άνω για έργα
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
(Β) Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Εύρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζούν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI τού
Προσαρτήματος Α τού ν. 4412/2016.
(Γ) Οι προσφεροντες πού ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος τού Εύρωπαικού Οικονομικού
Χωρού (Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες πού εχούν ύπογραψει και κύρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο πού η ύπο
αναθεση δημοσια σύμβαση καλύπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικες σημειωσεις
τού σχετικού με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Σύμφωνιας, η σε τριτες χωρες πού δεν
εμπιπτούν στην προηγούμενη περιπτωση και εχούν σύναψει διμερεις η πολύμερεις σύμφωνιες με την
Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων σύμβασεων, προσκομιζούν πιστοποιητικο
αντιστοιχού επαγγελματικού η εμπορικού μητρωού. Στην περιπτωση πού χωρα δεν τηρει τετοιο
μητρωο, το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα
κρατη - μελη η στις χωρες οπού δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο ύπεύθύνη δηλωση τού
ενδιαφερομενού ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, σύμβολαιογραφού η αρμοδιού
επαγγελματικού η εμπορικού οργανισμού της χωρας καταγωγης η της χωρας οπού ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας οτι δεν τηρειται τετοιο μητρωο και οτι ασκει τη
δραστηριοτητα τού αρθρού 21 της παρούσας.
Για την σύμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τούς σύμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τούς όρούς της παρ. 1 α) τού άρθρού 72 τού ν. 4412/2016, εγγύητικής επιστολής
σύμμετοχής, πού ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71 ΕΥΡΩ και ισχύος τούλάχιστον εννέα (9) μηνών
και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ύποβολής των προσφορών,
ήτοι μέχρι 12-05-2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για εννέα (9) μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ύποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 12-04-2020.
Τα έξοδα δημοσίεύσης της περίληψης διακήρύξης βαρύνούν τον ανάδοχο τού έργού.
Η σύνολική προθεσμία εκτέλεσης τού έργού, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα
ύπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίούς πόρούς τού Δήμού Τρικκαίων.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή τού Δήμού Τρικκαίων.
Η δημοπράτηση τού έργού εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 172/2019 ΑΟΕ τού Δήμού Τρικκαίων.

Τρίκαλα, 26/06/2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Δημήτρης Παπαστεργίου

Σελίδα 2 από 2

