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Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Έργου

<<Αποκατάσταση φθορών ∆ηµοτικού οδικού δικτύου του ∆ήµου Ιάσµου>>

τη µε συνοπτικό διαγωνισµό δηµοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου µε

τίτλο <<Αποκατάσταση φθορών ∆ηµοτικού οδικού δικτύου του ∆ήµου Ιάσµου>> , προυπλογισµού 40.000,00 ευρώ 

(µε το Φ.Π.Α. 24% ) η χρηµατοδότησή του είναι εγγεγραµένη στον προυπολογισµό του ∆ήµου Ιάσµου 

υπό του Κ.Α. 30-7323.901 από ΣΑΤΑ 2020 ,που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8.8.2016) <<∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους

και καλεί τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες και εµπειροτέχνες (Οικονοµικούς Φορείς) να υποβάλλουν

προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαµβάνοντας υπ' όψιν την αρ.25/2020 

µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές στα Γραφεία του ∆ήµου Ιάσµου έως την  

Παρασκευή 4/9/2020                                          και ώρα 10:00π.µ..Μετά την λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η 

η διαδικασία αποσφράγισης , ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισµού.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ βάση του άρθρου 100 του Ν 3669/2008 και αφορά την

αποκατάσταση φθορών στο δηµοτικό οδικό δίκτυο στις δηµοτικές οδούς Σώστη-Ληνού και σε

δηµοτική οδό στον οικισµό της Πελεκητής.

Κωδικός CPV: 45233142-6

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι χωµατουργικές εργασίες (εκσκαφές-διάστρωση αµµοχαλίκου)

κατασκευή ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας  C20/25 , τοποθέτηση προχύτων

κρασπέδων καθώς και τοποθέτηση τσιµεντοπλακών.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα

υπογραφής της σύµβασης.

Ο συνολικός προυπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 40.000,00 Ευρώ και αναλύεται

∆απάνη Εργασιών: 23.771,60 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%): 4.278,89 €

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε+Ο.Ε): 4.207,57 €

που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ.3(α) του Ν.4412/2016.

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24% : 7.741,93 €

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

Ο ∆ήµαρχος Ιάσµου

προκηρύσσει

ΑΔΑ: 6Μ0ΞΩΡΧ-Β71





Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηροποιούνται σε εργασίες κατηγορίας

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστηµένα σε:

α) σε κράτος-µέλος της ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ , 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 Ι 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.

Καθώς και Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποισδήποτε νοµικής µορφής που δεν είναι εγγεγραµένες στο 

ΜΕ.Ε.Π., αλλά µπορούν να αναλαµβάνουν, είτε ως µεµονωµένες επιχειρήσεις είτε και σε κοινοπραξία

µεταξύ τους την κατασκευή µικρών δηµοσίων έργων αντίστοιχης κατηγορίας και προυπολογισµού µε του

περιγραφόµενου έργου στην παρούσα διακήρυξη, κατ' εφαρµογή των άρθρων 105 και 106 του

Ν.3669/2008 και εφ' όσον είναι εγγεγραµένες στα  µητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην αντίστοιχη

κατηγορία ΜΕΕΠ (Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ)

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετχοχής ύψους 645,17€

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη προσφορά).

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους 

οικονοµικούς φορείς παραλαµβάνεται από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ιάσµου www.iasmos.gr

πληροφορίες κ. Γεραγάς ∆ηµήτριος τηλ.2534350117 , fax: 2534350109 ,e-mail:geragas@iasmos.gr

Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης διακήρυξης υπάρχει στην διεύθυνση

διαδικτύου του ∆ήµου Ιάσµου www. iasmos.gr.Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύµβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες.Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους,

καθώς επίσης µπορούν να λάβουν αντίγραφα αυτών από τα γραφεία της ∆/νσης Πολεοδοµίας Περιβάλλοντος

και Τεχνικών Υπηρεσιών καταβάλλοντας το αντίτιµο των 30,00 ευρώ στο ταµείο του ∆ήµου Ιάσµου.

∆ηµοσιεύσεις:Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr) 

και στον ιστότοπο του ∆ήµου Ιάσµου (www.iasmos.gr).

Ίασµος 25-08-2020

ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 6Μ0ΞΩΡΧ-Β71
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