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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
------------------------------------------------------Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας
προκηρύσσει
την µε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
“5ο Νηπιαγωγείο Ν. Μουδανιών”
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης είναι 1.100.000,00€ (887.096,77€ + 212.903,23€ Φ.Π.Α.
24%), µε τη δαπάνη των εργασιών: 651.471,50€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 117.264,87€,
τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156
παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016: 115.310,46€, αναθεώρηση: 3.049,94€, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%):
212.903,23€.
Το έργο είναι ενταγµένο για χρηµατοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την
απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τίτλο «Ανάπτυξη κτιριακών υποδοµών προσχολικής
εκπαίδευσης», µε το ποσό των 1.100.000,00€ (κωδικός MIS 5001015).
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει
κατά την ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στον
Ελληνικό τύπο, καθώς και µε τους όρους της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 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 µε το σύστηµα
προσφοράς επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο
οµαδοποιηµένων τιµών της υπηρεσίας, µε έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
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Στοιχεία σχετικά µε τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη
χαρακτηριστικά αυτού δίδονται στα άρθρα 11.3 και 11.4 του τεύχους της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης.
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαέξι (16) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή τους
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, την 19/01/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00π.µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Ν. Προποντίδας, ∆/νση Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν.
Μουδανιά.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δε 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 εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα
της σύµβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ν. Προποντίδας.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
1. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 1ης τάξης και
άνω κατηγορίας Οικοδοµικών και Α2 τάξης και άνω κατηγορίας Ηλεκτροµηχανολογικών 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 Σ∆Σ, 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 της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν 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 ∆ιακήρυξης.
Για τη συµµετοχή στο 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 17.741,94 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 και ότι όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον .

2

ΑΔΑ: ΨΟΛΒΩΚΤ-4ΩΓ

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 15 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 19/08/2017, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, µετά από γνώµη του
Τεχνικού Συµβουλίου αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου 4.2 της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. Η ένσταση του
αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως
Για την παραλαβή των τευχών, για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των ορίων του
άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του που
ανέρχεται σε τριάντα (30) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του
την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν,
κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερόµενης στο πρώτο εδάφιο
δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα
ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς
αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους
προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 16/01/2017.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (τηλ.
2373 350222, φαξ 2373 065792) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της
δηµοπρασίας , βαρύνουν τον ανάδοχο 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.
Ν. Μουδανιά, 19/12/2016
Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας

Εµµανουήλ Καρράς
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