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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ικαρία, 1/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 893

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΡΑΧΩΝ »
Ο Δήμαρχος του Δήμου Ικαρίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΕ ΡΑΧΩΝ », προϋπολογισμού 12.526,42 Ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Άγιος Κήρυκος
Ταχ.Κωδ.: 83300 Τηλ.: 2275350428
Telefax :2275023536
E-mail nmoylas@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://www.ikaria.gov.gr
Κωδικός NUTS: EL 412

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου με Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http:// www.ikaria.gov.gr.
Μπορούν ακόμα, να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τρεις ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Επιπλέον μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών
εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.
Να επισημανθεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεριμνήσουν για να παραλάβουν εγκαίρως (μέχρι την
15-03-2018) με αίτησή τους το σφραγισμένο από την αναθέτουσα αρχή έντυπο της οικονομικής προσφοράς,
το οποίο θα υποβάλλουν συμπληρωμένο στο φάκελο οικονομικής προσφοράς τους.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο
κ. Μουλά Νικόλαο, τηλέφωνο 2275350428, μέχρι την 15-03-2018.
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3. Κωδικός CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL 412

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης θα εκτελεστούν όλες οι
περιγραφόμενες στην αριθμ. 2/2018 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της οικείας διακήρυξης) εργασίες.

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-7-2018.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται σε :
α)Έργα Οδοποιίας Α1 και πάνω
β) Εμπειροτέχνες οι οποίοι έχουν το δικαίωμα από το νόμο να συμμετέχουν σε δημοπρασίες για το ποσό και
την κατηγορία του δημοπρατούμενου έργου.
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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπό ανάθεση σύμβαση δε διαιρείται σε τμήματα.
10. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 20-03-2018 , ημέρα Τρίτη Ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ικαρίας.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα τριών μηνών, από την
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 30/7323.61 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του
Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 2/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης η
6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων , τη συνδρομή των προϋποθέσεων
της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α 75.

15. Ενστάσεις: 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 Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
και στο site του Δήμου http://www.ikaria.gov.gr και η περίληψη σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Δήμαρχος
Στυλιανός Σταμούλος

