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Aρ. Πρωτ.: Φ6στ/10233
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Ο Δήμος Πολυγύρου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΜΠΙΑ-ΚΑΛΑΜΩΤΟ (ΕΩΣ ΟΡΙΑ Ν.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)», με προϋπολογισμό 930.000,00 € (με αναθεώρηση 4.614,50€ και
Φ.Π.Α. 24% ποσού 180.000,00€). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία
εργασιών:
κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 745.385,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ελεύθερα, πλήρως, άμεσα και με δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.polygyros.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2371025196, FAX
επικοινωνίας 2371025194, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυπριώτης Ιωάννης.
2. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.
3. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Οι αλλοδαποί
οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής
τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 92, παρ. 7, η οποία προστέθηκε με
το άρθρο 43 παρ.8β` του Ν.4605/2019,ΦΕΚ Α 52/1.4.2019.
4. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27
του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
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5. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας 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 ύψους
(15.000,00)€ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
8. Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 16 (δεκαέξι) μήνες.
9. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «4. Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», του Υπομέτρου 3. «Στήριξη για επενδύσεις σε
υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της
γεωργίας και της δασοκομίας», του Μέτρου 4. «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του
ενεργητικού» του Ε.Π. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με κωδικό
ΟΠΣAA 0006155841, και ενάριθμο 2018ΣΕ08210003, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης
930.000,00€ (με Φ.Π.Α) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πολυγύρου.
Ο Δήμαρχος

Ζωγράφος Αστέριος
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