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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ [6011]
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ, Τ.Κ 36071 [NUTS: EL64300501]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.agrafa.gr
Ηλ. ταχυδρομείο: info@agrafa.gr
Τηλέφωνο/FAX: 2237351320/2237351313
Αρμόδιο Τμήμα
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ, Τ.Κ 36071 [NUTS: EL64301101]
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο/FAX: 2237351119/2237351128
Ηλ. ταχυδρομείο: george.adinou@0561.syzefxis.gov.gr

Κερασοχώρι 6/6/2017
Αριθ. Πρωτ: 4550

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό
διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε.
ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»
 CPV: 45233123-7
 Α.Μ. Ε9/2017
 Προϋπολογισµός: 116.000,00€ µε ΦΠΑ (24%)
 Υπάρχουσα Πίστωση: 104.050,76€
Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :
Εργασίες προϋπολογισμού:
68.645,40
ΓΕ+ΟΕ 18%:
12.356,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:
12.150,24
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
396,58
Φ.Π.Α. (24%):
22.451,61
Γενικό σύνολο:
116.000,00
Το έργο θα εκτελεστεί στις Τ.Κ. Δ.Ε Απεραντίων [NUTS: EL643003]
Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και περιλαμβάνει την βελτίωση της προσβασιμότητας
σε τοπικές οδούς στις Τ.Κ. Βαλαώρας, Τ.Κ. Γρανίτσας, Τ.Κ. Λημερίου, Τ.Κ. Λιθοχωρίου, Τ.Κ.
Σιβίστας και της Τ.Κ. Τοπολιάνων.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 11/7/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στα γραφεία
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων
στη Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071 και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους

ποσοστά
έκπτωσης, µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
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Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή από τα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα,
ΤΚ. 36071.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 6/7/2017 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 7/7/2017.
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ www.agrafa.gr και συγκεκριμένα στη σελίδα ΝΕΑ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ στη διεύθυνση
https://agrafa.gr/el/news/calls.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή
Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή
τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Τ.Κ. 36071.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του
Ν.4412/16) 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 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 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.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
ύψους 1.870,00 € και µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και
αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.
Κατά την αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλλαν
προσφορά αυτοπροσώπως ή μετά του εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου τους.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά
και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Αγράφων.

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη ΣΔΣ.
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Το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο
∆ήµος Αγράφων, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Οικονομική Επιτροπή/Κερασοχώρι/36071).

Ο Δήμαρχος

Μπαμπαλής Θεόδωρος

