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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε έγγραφες προσφορές για την
ανάθεση του έργου ««" Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Δ.Κ. Ωραίου , Εχίνου και των
Δ.Ε. Κοτύλης, Σατρών και Θερμών”», προϋπολογισμού μελέτης 63.000,0.€ µε ΦΠΑ 24%,
σύμφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου σε ευρώ αναλύεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕ+ΟΕ 18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

37440,26
6739,25
44179,51
6626,93
0,02
50806,45
12193,55
63.000,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία από την ιστοσελίδα του
Δήμου Μύκης www.dimosmykis.gr
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 25-6-2020.
3. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί απλουστευμένη µε βάση το πρότυπο διακήρυξης
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με την αριθμ.
182/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) .
4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2 Ιουλίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00π.µ. (ώρα λήξης) στα γραφείο του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μύκης από την
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία
θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.µ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98
παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.
5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει
τιμής του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και υποβληθεί με το σύστημα με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης, της παρ.1 του άρθρου 125 του Ν.4412/2016.
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6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
6.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) με βάση το ισχύον
ανώτατο όριο προϋπολογισμού 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.
6.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ,
6.3 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).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του
Δήμου Μύκης έτους 2020.
8. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος
Μύκης µε το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ
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