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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Α.∆.Α.: ΨΨ73ΩΚΣ-ΙΩΕ

ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών
∆.Κ. Χρυσούπολης
Π/Υ : 1.100.000 € (µε Φ.Π.Α.)
Αριθ. Πρωτ.: 8464/12-06-2018

Περίληψη ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για το έργο :
«Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών ∆.Κ. Χρυσούπολης»
Ο ∆ήµος Νέστου, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών οδών ∆.Κ. Χρυσούπολης» προϋπολογισµού µελέτης 887.096,77
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), µε CPV 45233120-6.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.100.000,00 € και αναλύεται σε ∆απάνη
εργασιών: 647.544,14€, Γενικά έξοδα και Όφελος Εργολάβου: 116.557,95€, Απρόβλεπτα: 114.615,31€,
Αναθεώρηση 8.379,37€, Φ.Π.Α. 24%: 212.903,23€.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς
ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/07/2018, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 14:00’. Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
11/07/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας 1ης τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ και στην Α2 τάξη και άνω, για
έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή κοινοπραξίες εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω, για έργα
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι εννέα (9) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Τα έγγραφα της σύµβασης θα διατίθενται στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Νέστου
www.nestos.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2591350145, αρµόδιος υπάλληλος ∆ηµήτριος Σιδηρόπουλος.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, θα έχει ισχύ εννέα (9) µήνες και τριάντα (30) ηµέρες, µετά
την ηµέρα λήξης υποβολής προσφορών ήτοι µέχρι και την 05/02/2019 και απευθύνεται στο ∆ήµο Νέστου.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ µε Κ.Α. 30.7323.0020.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέστου.

Ο ∆ήµαρχος Νέστου

Τσοµπανόπουλος Ευάγγελος

