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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ)
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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΩΝ)
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29276/19-10-2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
(Κ.Α.30.7323.88)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.400,00 ΕΥΡΩ
Κωδικός CPV :

45233000-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διακηρύσσει
συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ
ΠΑΤΡΩΝ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ, Απροβ., Στρογ. και Φ.Π.Α. ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) των άρθρων 66 & 117 του Ν. 4412/2016 και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.
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Άρθρο 1: Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
1.1
1.2
1.3
1.4

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Πύργου.
Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: Δήμος Πύργου.
Φορέας κατασκευής του έργου: Δήμος Πύργου.
Προϊσταμένη Αρχή : Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου, ή το Δημοτικό

Συμβούλιο κατά περίπτωση.
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Πληροφορίες:
1.5

:
:
:
:

Τ. Πετροπούλου 2
27131
2621-0-31978
.Ελ. Περιστεροπούλου .

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση
Περιβάλλοντος (Αγ. Σπυρίδωνος 31-Πύργος).

Τεχνικών

Υπηρεσιών

&

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος
Δ. Πύργου στις 1/11/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών) σύμφωνα με το άρθρο 121, παραγρ. 1γ του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2
του Ν.4412/2016.
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 53, παραγρ. 7στ του Ν. 4412/2016, ο προϋπολογισμός της
υπηρεσίας αποτελεί ένδειξη της προεκτίμησης του κόστους του έργου, δηλαδή αποτελεί και
ανώτατο όριο προσφοράς (εκτιμώμενη αξία σύμβασης).
Τέλος οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική
προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 2: Εφαρμοστέα νομοθεσία
2.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του,
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:
-

του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α’ 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
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περίοδο 2007 -2013»,

2.2

-

του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

-

του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013
(Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον
απαιτείται)

-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”,

-

του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
όπως ισχύει ,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,

-

της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

-

του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

2.3

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ.,
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει
προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο
κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται,
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

2.4

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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Άρθρο 3: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
3.1 Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα :
α) η προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ,
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
υποσυστήματος,
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων,
θ) η τεχνική μελέτη,
ι) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
3.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.cityofpyrgos.gr/ στο χώρο
«Επικαιρότητα».
Άρθρο 4: Παραλαβή τευχών
4.1 Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από
τους διαγωνιζόμενους, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, Πληροφορίες: Ελ.
Περιστεροπούλου – Νεκτ. Μίχος, τηλ: 2621031978.
Τα στοιχεία αυτά, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες χορηγούνται στους
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς έως την προτελευταία ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, ήτοι έως την 31-10-2018, εφόσον αυτά ζητηθούν μέχρι δύο ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως την 29-10-2018.
4.2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή τους
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 53, παραγρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 5: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων 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.

5

18PROC003867518 2018-10-19
5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
5.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Άρθρο 6. Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο
Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας OΔΟΠΟΙΪΑΣ, Α1 τάξη και άνω, για έργα

κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ή αντίστοιχη βεβαίωση στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων , ανάλογης
εµπειρίας , σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Άρθρο 7: Τρόπος σύνταξης και υποβολή φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών
7.1
Ο τρόπος σύνταξης και η υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής
αναφέρονται στα άρθρα 95 & 96 του Ν. 4412/2016.
Προσφορές εκπρόθεσμες, άρθρο 96, παραγρ. 5 του Ν. 4412/2016, για
οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Η
ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσμως υποβάλλοντα
τεκμαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισμού και παραίτηση από το δικαίωμα
δικαστικής αμφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αν ο ενδιαφερόμενος διαφωνεί με το εκπρόθεσμο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο
της Ε.Δ. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσμης
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7.2
7.3
7.4

προσφοράς παραλαμβάνεται και ανοίγεται με τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.Δ.
σημειώνει στο πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσμη υποβολή
(ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως
απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Διαγωνισμού
θεωρεί ότι η προσφορά είναι απαράδεκτη.
Για τη διαδικασία κατάθεσης, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4412/2012.
Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν
ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, συµπεριλαµβανοµένης
και της οικονοµικής τους προσφοράς, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν
µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 8 : Εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό – Χρόνος ισχύος προσφορών Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης Έργου
8.1
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72, παραγρ. 1α του Ν. 4412/2016.
8.2
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στους έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το άρθρο
53, παραγρ. 2.1στ & άρθρο 97 παραγρ. 3 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες
να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.
8.3
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με
αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως
μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου
κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Άρθρο 9: Γλώσσα διαδικασίας
9.1.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
9.2

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
7

18PROC003867518 2018-10-19
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 10 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
10.1
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσουν οι διαγωνιζόμενοι σε
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», είναι αυτά που
αναφέρονται στα άρθρα 92 & 93 του ν. 4412/2016, αναλυτικότερα : α)
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κατά τα προβλεπόμενα στην παραγρ. 2
του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
προσφέροντος, ή του υποψηφίου Νομικού προσώπου και γ) Παραστατικά
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπροσώπους, δ)
Ασφαλιστική Ενημερότητα, ε) Φορολογική Ενημετρότητα.
10.2
Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 95 & του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11 : Προθεσμία έργου
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ
Άρθρο 12 : Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – κατακύρωση σύναψη σύμβασης
12.1
Η πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
12.2
Για την κατακύρωση σύναψης σύμβασης και για την υπογραφή του συμφωνητικού
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 13 : Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)
13.1
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

13.2

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

Άρθρο 14 : Τόπος εκτέλεσης του έργου
14.1
Το έργο αφορά ανάπλαση κεντρικών νησίδων οδού Μητροπολίτη Αντωνίου (πρώην
Πατρών ) στην πόλη του Πύργου
14.2

•
•
•
•

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Στο έργο αυτό προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες :
Καθαιρέσεις των υφιστάμενων νησίδων και διαβάσεων πεζών με σκοπό την
διαπλάτυνσή τους και ανάπλαση των νησίδων
Κατάλληλη διαμόρφωση πρόσβασης των διαβάσεων, έτσι ώστε να γίνεται
απρόσκοπτα και ομαλά η κυκλοφορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Αποξήλωση βάσεων υφιστάμενων φωτιστικών και κατασκευή νέων με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 και τοποθέτηση γαλβανισμένων εξαρτημάτων και αγκυρίων.
Αποξήλωση, μεταφορά και τοποθέτηση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων(11
τεμ.) της Τ.Κ. Κατακόλου στις υπό διαμόρφωση νησίδες. Η σύνδεση των
φωτιστικών σωμάτων θα πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη διαμόρφωση της
υφιστάμενης ηλεκτρολογικής υποδομής των νησίδων, καθώς και
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•

Αποξήλωση, μεταφορά και εναπόθεση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων(11
τεμ.) των νησίδων, σε χώρο που θα υποδειχτεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 15: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Το κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται :
1. Η παρούσα Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ…).
2. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. cityofpyrgos.gr).
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον
πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου
έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την
αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
Άρθρο 16 : Διάφορες Ρυθμίσεις
16.1
Ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου αποφασίστηκε με την με αριθμό
123/2018 απόφαση δημ. Συμβουλίου Δ. Πύργου και η ανάληψη υποχρέωσης για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης αποφασίστηκε με την με αριθμό
176/30-4-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής & την 27881/8-10-2018
απόφαση του Διατάκτη Δ. Πύργου.
16.2

Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του
Τεχνικού Συμβούλου που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με
αυτόν.

16.3

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, εφαρμόζεται ότι προβλέπεται στο
Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 348/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γαβρίλης Λιατσής

Πύργος, 03-10-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάξας

Ελενα Περιστεροπούλου
Τεχν/γος Μηχ/κός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπλ/τής Προϊστάμενος Δ/νσης

Αριστείδης Φιλιππόπουλος
Αριτέκτων Μηχανικός

9

