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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης τκ Αετόπετρας», με
προϋπολογισμό €45.771,43 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία
εργασιών: κατηγορία Υδραυλικών με προϋπολογισμό €36.912,44 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ &
ΟΕ και απρόβλεπτα).
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
είναι η 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κόνιτσας, στην
Κόνιτσα - Πλ. Δημαρχείου 44100. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με “Συνοπτικό
Διαγωνισμό” του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού
και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, 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 εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε
όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί
και νέα ημερομηνία, και η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω, ανεξάρτητα από την έδρα τους, για έργα
κατηγορίας Υδραυλικών και οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων με έδρα το Νομό Ιωαννίνων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα
Υδραυλικών:
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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
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).
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕ 055 Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

ΑΔΑ: 6ΤΔ4ΩΛ4-ΧΛ2



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 €739,00.
Δεν προβλέπεται προκαταβολή στο έργο , σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου
25 του Ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4072/2012. Η
προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, διατίθενται μέχρι 13/12/2018 στο
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, Κόνιτσα 44100 στο τηλ.: 2655360362, Fax:
2655024000.
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή
διεύθυνση του Δήμου Κόνιτσας www.konitsa.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη, να
λάβουν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, Κόνιτσα 44100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι 13/12/2018.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κόνιτσας.
.

Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Παπασπύρου
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