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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΗΜΕΡ 31 12 2018
ΑΡ ΠΡΩΤ 3857
Αριθμός διακήρυξης 2/2018

ασφαλτόστρωση τμήματος οδού
από οικισμό Λιβανιανά έως
Φοίνικα, με διακλάδωση προς
Λύκο
.

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 146.550,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛ ΦΠΑ
:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΙΣΤΩΣΗΣ«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΛΙΒΑΝΙΑΝΑ ΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΑ, ΜΕ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΥΚΟ», ποσού
110.000,00€.2014ΕΠ50200012 της
ΣΑΕΠ 502.(ΠΊΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018)

36.550,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ
2019(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμαρχος Σφακίων
Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
“ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΛΙΒΑΝΙΑΝΑ ΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΥΚΟ»
CPV 45233120-6
NUTS:EL 434
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 146.550,00 ευρώ με Φ.Π.Α, με τη δαπάνη των
Εργασιών : 86.725,00 € κατηγορία εργασιών οδοποιια
Την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 15.610,50 €,
την δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 15.350,33 €,
την δαπάνη απολογιστικων:
299,65 €,
την δαπάνη της αναθεώρησης:
200,00 €,
την δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 28.364,52 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από :

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
ΛΙΒΑΝΙΑΝΑ ΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΥΚΟ», ποσού
110.000,00€.2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502.(ΠΊΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018)
είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 64.7333.003
36.550,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019(ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ STYLIANOS MARAGKAKIS
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στη βελτίωση τμημάτων αγροτικών οδών συνολικού μήκους 1.100 μ., που βρίσκονται

εκτός ορίων οικισμών και οδηγούν σε τουριστικές εγκαταστάσεις, Η βελτίωση αφορά σε εργασίες

επιφανειακής εξομάλυνσης του καταστρώματος, με μικρού βάθους εκσκαφές και επιχώσεις που έχουν ως
στόχο την ενιαία κλίσης και την τελική επίστρωση με ασφαλτοτάπητα, στα υφιστάμενα όρια κάλυψης
των οδών.

Η παρέμβαση αναπτύσσεται σε 2 κλάδους με τα εξής χαρακτηριστικά:
Κλάδος 1: από όριο οικισμού Λύκου (505968.1407 , 3895088.1918 ΧΘ 0+000) έως διασταύρωση οδού

(506000.2875, 3895288.8178 ΧΘ 0+302) και
Κλάδος 2: από οικισμό Φοίνικα νότια 1 (506325.2215, 3894926.1663 ΧΘ 0+000 έως διασταύρωση με
κλάδο 1 βόρεια (506000.2875, 3895288.8178 ΧΘ 0+852)
Θα πραγματοποιηθούν γενικές εκσκαφές σε βάθος 0,20μ με σκοπό την διόρθωση των κλίσεων και την
ομαλοποίηση του εδάφους. Τα υλικά που θα προκύψουν από την εκσκαφή θα επιστρωθούν με σκοπό την
δημιουργία ενιαίας κλίσης σε επίπεδο μηκοτομής αλλά και επίκλησης 1,5% με σκοπό την επιφανειακή
απορροή των όμβριων υδάτων. Τυχών πλεονάζοντα υλικά ή υλικά ακατάλληλα προς επίχωση μη σταθερές
γαίες θα απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου, προς λοιπή διάθεση σύμφωνα με την επιβλέπουσα
υπηρεσία.
Το έργο περιγράφετε αναλυτικά στην με
αρ. 48/2018 μελέτη και τα συντασσόμενα τεύχη της τεχνικής υπηρεσίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον
Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.sfakia.gr, καθώς και με τους όρους
της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»
του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 126 του
ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η
υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του
αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη
χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής
Διακήρυξης.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
15/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
21/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση
και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον
διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και
νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων
εδαφίων.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:
1 Δικαίωμα συμμετοχής έχ ουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών i που είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
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.
2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
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).
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7
της Αναλυτικής Διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα

τρια (2.363,00) ευρώ

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15/09/2019, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 16 της αναλυτικής διακήρυξης.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 3469/2018 για την ανάληψη
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ. A.A.Y: A-448
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ( συμπληρώνεται και ο αριθμός
της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε
περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
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www . promitheus . gov . gr , στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής
www.sfakia.gr
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 06-02-2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις
11/02/2019
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον
πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων
διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του
νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του
έργου.
Πληροφορίες παρέχονται από τον Μαραγκακη Στέλιο πολ μηχανικο του Δήμου κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2825340021,
, φαξ:2825340017.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Χανιά, 31./.12./2018
Ο Δήμαρχος Σφακίων
Ιωάννης ΖΕΡΒΟΣ

