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ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ - ΒΟΥΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΔΧΝ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

Αριθ. Πρωη. : 9377

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
CPV: 45233222-1

NUTS: EL 652

Ο Γήκνο Βέινπ-Βόραο δηαθεξύζζεη ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ ΔΣΟΤ 2020»,
εθηηκώκελεο αμίαο 117.047,63 επξώ (πιένλ Φ.Π.Α.) κε ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο
ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη
από
ηνπο
νηθνλνκηθνύο
θνξείο
ειεθηξνληθά
κέζσ
ηεο
δηαδηθηπαθήο
πύιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
ην αλσηέξσ πνζό (€117.047,63) πεξηιακβάλνληαη:
-

Γαπάλε Δξγαζηώλ: € 86.254,70

-

Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.& Ο.Δ.) € 15.525,85

-

Απξόβιεπηα (πνζνζηνύ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.& Ο.Δ.) €
15.267,08, πνπ αλαιώλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ.
4412/2016.

- Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζύκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ. 4412/2016 ΓΔΝ
ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΙ.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ:
ην θπζηθό αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηνζηξώζεσλ ζε
νδνύο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο θαζώο θαη εξγαζίεο γηα
ηελ δηακόξθσζε ηνπ θόκβνπ (νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε) ζηελ ζπκβνιή ησλ
νδώλ Αρέπαλο – Καπνδηζηξίνπ – 25εο Μαξηίνπ ηεο Γ.Δ. Βέινπ.
Γηα ηελ απνπεξάησζε θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ ζε:
 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο)
 Δξγαζίεο νδνζηξσζίαο (θαηαζθεπή ππόβαζεο, βάζεο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε) από
ζξαπζηό πιηθό ιαηνµείνπ
 Απόμεζε - θξεδάξηζκα ηνπ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζε νπνηνδήπνηε θαηάιιειν
βάζνο κέρξη 4 εθ., αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εξγνιαβίαο απηήο, έηζη ώζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ
νδνζηξώκαηνο, πνπ ζα πξνθύςεη κεηά ηελ απόμεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ηάπεηα θαη ηελ
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θαηαζθεπή ηεο λέαο αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο θαη ηνπο θαλόλεο νξζήο, αζθαινύο
θαη έληερλεο εθηέιεζεο ηνπ ηερληθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ
ΜΔ-5, όπνπ απαηηείηαη, ή αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό
δηάιπκα όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε Δ.ΣΔ.Π, όπνπ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξώζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο, όπνπ απαηηείηαη,
ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 5 cm κε ρξήζε
θνηλήο αζθάιηνπ.
Δπνύισζε ηνπηθώλ θζνξώλ νδνζηξσκάησλ κε αζθαιηνζθπξόδεκα, όπνπ
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε δηάζηξσζε έηνηκνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο, γηα ηελ
επνύισζε κηθξώλ ιάθθσλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.
Αλύςσζε ή θαηαβηβαζκόο ζηνκίνπ θξεαηίνπ απνρέηεπζεο
Γηακόξθσζε ζηακπσηνύ δαπέδνπ
Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ξπζκηζηηθή ζήκαλζε θόκβνπ ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ
Αρέπαλο – Καπνδηζηξίνπ – 25εο Μαξηίνπ ηεο Γ.Δ. Βέινπ , κε γλώκνλα ηελ
εμππεξέηεζε όισλ ησλ θηλήζεσλ ζηνλ θόκβν αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αιιά θαη καθξνπξόζεζκνπ όγθνπ θπθινθνξίαο.
Πξνο ηνύην δηαηεξείηαη ε δηαηνκή ηεο θύξηαο θίλεζεο Αρέπαλο – Καπνδηζηξίνπ θαη
δεκηνπξγείηαη εκηθύθιην ζηνλ θόκβν κε ηελ 25εο Μαξηίνπ θαη Αρέπαλο – όπσο θαίλεηαη
ζηελ αληίζηνηρε νξηδνληηνγξαθία ηνπ Παξαξηήκαηνο.

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: Σν έξγν είλαη εγγεγξακέλν ζηνλ πξνππνινγηζκό ηνπ έηνπο 2020 ζηνλ Κ.Α.
02.30.7323.01 , ρξεκαηνδνηείηαη από ΑΣΑ 2020 θαη Ι.Πόξνη με ηο ποζό ηων 145.139,33 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ).
Σν έξγν ππόθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θξάηεζεο ύςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011, ηεο θξάηεζεο ύςνπο 0,06 %
ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθώλ Πξνζθπγώλ, ζύκθσλα κε
ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ.
ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ (Β'
2235).

ΚΡΖΣΗΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).

ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή
ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα ΟΓΟΠΟΗΗΑ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
 ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
 ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.ΟΥ),
 ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε
δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο
ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη
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 ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθό
θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 30/11/2020,
εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12.00 μ.μ.
Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 04/12/2020,
εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 10.00 π.μ.
Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έμη (6) κήλεο

ΔΓΓΤΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ δύο τιλιάδων ηριακοζίων ζαράνηα ένα επξσ (€ 2.341,00).

ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ: Οκηώ (8) κήλεο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.

ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν
«ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΚΗΜΓΗ, θαζώο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (www.vochas.gov.gr.) Δθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο ήηνη έσο
24/11/2020 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο, ην αξγόηεξν ζηηο 26/11/2020.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην Πξόηππν Σεύρνο Γηαθήξπμεο Αλνηθηήο
Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ζύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγνπ ηεο ΔΑΑΓΗΤ.

ΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2741360538 fax: 2741053101 αξκόδηνο
ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Πέηξνο Πεληέξεο.
Η παξνύζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κόλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ
αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.
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