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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 59/2017
και προϋπολογισμό δημοπράτησης € #806,451,61# με αναθεώρηση, προ ΦΠΑ (24%), όπως
αναλύεται στο άρθρο 11.1 της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από πέντε κατηγορίες
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό € #193,44# (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό € #770.273,52#
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
γ) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ με
προϋπολογισμό € #51,57# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία
ΛΟΙΠΑ με προϋπολογισμό € #9.024,05# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε)
κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό € #23.851,17# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα).
2.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής ήτοι του Δήμου Νέας Σμύρνης [http://www.neasmyrni.gov.gr]. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον
πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2025 814 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία:
κα. Ελευθερία Μπαφαλούκα.)
3.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης η 9-1-2018, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα
διενεργηθεί στις 15-1-2018 και ώρα 10:30 από την επιτροπή του εδαφίου α της
παραγράφου 8 του άρθρου 221 του ν.4412/16, η οποία ορίστηκε με την με αρ.286/2017
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για οποιαδήποτε προσαρμογή,
ερώτημα, ενημέρωση, κλπ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν
αντίστοιχα την πύλη www.promitheus.gov.gr.
4.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του ν.4412/2016, με τις προθεσμίες διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 121
του ν.4412/2016 και μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ3821Β/2017).
5.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, τηρουμένων των επιφυλάξεων της
παραγράφου 4 του άρθρου 92 του ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 6 της
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διακήρυξης. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την
ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ελάχιστη απαιτούμενη διαρκεια ισχύος της προσφοράς
εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 13.4 της
διακήρυξης.
6.

Δεν έχουν προβλεφθεί δικαιώματα προαίρεσης.

7.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου
22.Β ως 22.Δ και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης:
α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν οι μεν
μεμονωμένες επιχειρήσεις την τάξη 2η και άνω στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, οι δε
κοινοπραξίες την 1η τάξη και άνω στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
β) αλλοδαποί φορείς μη εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ.
8.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους #16.129#€ κατά τους όρους του εδαφίου α της παραγράφου 1 του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 8/11/2018. Η συνολική
προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (#6#) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής του συμφωνητικού.
9.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε
βάρος του Κ.Α. 30.7333.0018 προϋπολογισμού ετών 2017, 2018 και 2019. Προκαταβολή δεν
θα χορηγηθεί.
10.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
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