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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΗΕΤΓΟΛΑΣΙΟ :29-07-2020

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Α.Π.: 5875

ΔΘΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ
Δ/ΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
CPV: 45212200-8

NUTS: EL 652

Ο Διμοσ Βζλου-Βόχασ διακθρφςςει τθν διενζργεια ανοικτοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ αναδόχου καταςκευισ
του ζργου «ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΣΑΠΘΣΑ ΣΙΒΟΤ ΣΟ ΑΘΛΘΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΕΛΟΤ», εκτιμϊμενθσ αξίασ
266.216,25 ευρϊ (πλζον Φ.Π.Α.) με τθν χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..
το ανωτζρω ποςό (€ 266.216,25) περιλαμβάνονται:
-

Δαπάνθ Εργαςιϊν: € 195.638,75

-

Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.& Ο.Ε.) € 35.272,25

-

Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.& Ο.Ε.) € 34.684,38, που
αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

-

Επίςθσ ςτο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ € 302,70 ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν.
4412/2016.

- Ριτρα πρόςκετθσ καταβολισ (πριμ), ςφμφωνα με το άρκρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ.
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ:
το φυςικό αντικείμενο περιλαμβάνονται επγαζίερ καηαζκεςήρ διαδπομών δπομέυν ζηίβος πεπιμεηπικά ηος
ςπάπσονηορ αθληηικού γηπέδος ζηο αθληηικό κένηπο Βέλος ηος Γήμος Βέλος-Βόσαρ. Ήηοι:
Α. Χυμαηοςγικέρ επγαζίερ
Α.1. Γενικέρ Δκζκαθέρ ζε έδαθορ γαιώδερ – ημιβπασώδερ
Α.2. Φοπηοεκθόπηυζειρ πποφόνηυν εκζκαθών με μησανικά μέζα
Α.3. Καθαίπεζειρ ζηοισείυν καηαζκεςών από άοπλο ζκςπόδεμα, με σπήζη ζςνήθοςρ
κποςζηικού εξοπλιζμού
Β. Δπγαζίερ οδοζηπυζίιαρ
Β.1. Υπόβαζη οδοζηπυζίαρ μεηαβληηού πάσοςρ 0,10 m
Β.2. Βάζη πάσοςρ 0,10 m
Γ. Δπγαζίερ αζθαληικών
Γ.1. Αζθαληική πποεπάλειτη
Γ.2. Αζθαληικέρ ζηπώζειρ μεηαβληηού πάσοςρ
Γ.3. Αζθαληική ζηπώζη κςκλοθοπίαρ
Γ. Δπγαζίερ ζκςποδεμάηυν
Γ.1. Ππόσςηα κπάζπεδα από ζκςπόδεμα
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Γ.2. Σκςπόδεμα C16/20
Δ. Eπγαζίερ επενδύζευν και επιζηπώζευν
Δ.1. Δπίζηπυζη επιθανειών ζηίβος με ζςνθεηικό ηάπηηα πάσοςρ 13-15mm
ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ: Σο ζργο είναι εγγεγραμζνο ςτον προυπολογιςμό του ζτουσ 2020 ςτον Κ.Α. 02.61.7326.01 , και
χρθματοδοτείται : α) από το ΠΔΕ ΑΕ 055 με το ποςό των 266.216,25 € και β) από ίδιουσ πόρουσ του Δήμου με το
ποςό των 63.891,90 €
Σο ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ
φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με
το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6‰,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ.
ΔΝγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Τποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235).

ΚΡΘΣΙΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ
(χαμθλότερθ τιμι).

ΔΙΚΑΙΟΤΜΕΝΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
 ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
 ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.ΟΧ),
 ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
 ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ' τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ
ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται
ςτο άρκρο 18 τθσ διακιρυξθσ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 24-08-2020, θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και
ϊρα 11:00 πμ.
Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 01-09-2020, θμζρα ΣΡΙΣΘ και ϊρα
10:00 πμ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι ζξι (6) μινεσ

ΕΓΓΤΘΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων τριακοςίων
είκοςι πζντε ευρώ (€ 5.325,00).

ΧΡΟΝΟ ΕΚΣΕΛΕΘ ΕΡΓΟΤ: Ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΠΡΟΒΑΘ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου (www.vochas.gov.gr.) Εφόςον ζχουν
ηθτθκεί εγκαίρωσ ιτοι ζωσ 17/08/2020 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το
αργότερο ςτισ 20/08/2020.
Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το Πρότυπο Σεφχοσ Διακιρυξθσ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν ςφναψθ
Δθμοςίων υμβάςεων Ζργου τθσ ΕΑΑΔΗΤ.

ΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ: Πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2741360537 fax: 2741053101 αρμόδιοσ υπάλλθλοσ για
επικοινωνία κοσ Δημήτριοσ Πολίτησ.
Η παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ επζχει κζςθ μόνον ανακοίνωςθσ και δεν υποκακιςτά τθν αναλυτικι διακιρυξθ του
διαγωνιςμοφ.

Ο Διμαρχοσ Βζλου-Βόχασ

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ

