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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ 
 
ΑΡ.ΠΡΩΣ: 11494/18-08-2020 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ 
(ΆΡΘΡΟΤ 117 Ν.4412/16) 

ηος Έπγος : 
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ. ΡΟΓΑΚΙΝΟΤ 

3Ο ΤΠΟΔΡΓΟ: σμπληρωμαηικές εργαζίες αζθαληόζηρωζης ζηην Σ.Κ. Ροδακίνοσ» 
Με πποϋπολογιζμό επγαζιών 47.800,00 Δςπώ με αναθεώπηζη και ΦΠΑ 

1.Δπσλπκία θαη Γηεπζχλζεηο: 

Δπίζεκε Δπσλπκία: Γήκνο Αγίνπ Βαζηιείνπ 
Σαρ. Γ/λζε: Γεκαξρείν πειίνπ πήιη Γήκνπ Αγ. Βαζηιείνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο Σ.Κ. 74053,   NUTS: GR43 KRITI 
Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: texniki.ag.vasileioy@gmail.com 
Γ/λζε ζην δηαδίθηπν: www.agios-vasilios.gr 
Αξκφδηα γηα πιεξνθνξίεο: θα. ηέιια Βεξλάξδνπ, ηει. 28323 40234, θαμ: 28323 40238 
2.Δπηθνηλσλία: 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα απεξηφξηζηε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηε δηεχζπλζε 
www.agios-vasilios.gr 
3.Σχπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο& Γξαζηεξηφηεηα πνπ απηή αζθεί: Γήκνο Αγ. Βαζηιείνπ / Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο 
4.Η ζχκβαζε δελ αθνξά απφ θνηλνχ δηαδηθαζία δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη δελ αλαηίζεηαη απφ θεληξηθή αξρή αγνξψλ 
5.CPV: 45233220-7 

Δίδνο χκβαζεο: ΈΡΓΑ 
6.Σφπνο Δθηέιεζεο: NUTS:GR43 KRITI 
7.ΣΙΣΛΟ: ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΣΗΝ Σ.Κ. ΡΟΓΑΚΙΝΟΤ 3Ο ΤΠΟΔΡΓΟ: σμπληρωμαηικές εργαζίες 

αζθαληόζηρωζης ζηην Σ.Κ. Ροδακίνοσ 

8.Δθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία: Αμία ρσξίο ΦΠΑ 38.548,68 επξψ 
9.Απαγνξεχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 
10.Γηάξθεηα χκβαζεο:Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ είλαη 6 μήνερ 
11.Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο: 
1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηην  Α1  ΣΑΞΗ Μ.Δ.ΔΠ. 
καηηγοπίαρ ΟΓΟΠΟΙΪΑ , θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),  
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ 
ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, 
θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 
76  ηνπ λ. 4412/2016.  
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε 
πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ 
θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
4. Λφγνη απνθιεηζκνχ: χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16 θαη ην άξζξν 22 ηεο δηαθήξπμεο. 
5. Κξηηήξηα επηινγήο: Απαηηείηαη  νη νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) θαη ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα ζηηο θαηεγνξίεο Οδνπνηία   
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα, θαζψο θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα: φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 100 ηνπ Ν. 
3669/08 γηα ηην  Α1 ΣΑΞΗ ηάξη Μ.Δ.ΔΠ. καηηγοπίαρ ΟΓΟΠΟΙΪΑ.  
12.Γιαδικαζία Ανάθεζηρ:ΤΝΟΠΣΙΚΗ 
13.Η ύμβαζη δεν ςποδιαιπείηαι ζε ημήμαηα 
14.Διδικοί όποι:[ΚΔΝΟ] 
15.Κπιηήπιο Ανάθεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ – άξ. 95 παξ. 2α) Ν.4412/2016) 

16.Πποθεζμία παπαλαβήρ ηων ηεςσών: Ηκεξνκελία:  15/09/2020  Ώπα:15:00 

17.Φάκελοι πποζθοπών ςποβάλλονηαι είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή 

πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε Γηεχζπλζε «ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ 
ΠΗΛΙΟΤ ΠΗΛΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓ. ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ Σ.Κ. 74053, Διιάδα» 
 
 
 
18.α. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 

http://www.agios-vasilios.gr/
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Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα 
δηάζηεκα 6  μηνών και 30 ημεπών, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
β. Ημεπομηνία, ώπα και ηόπορ καηάθεζηρ - αποζθπάγιζηρ ηων πποζθοπών 

Ημεπομηνία: 22/09/2020 ημέπα ΣΡΙΣΗ και Ώπα:10.00, Γηεχζπλζε: «ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΠΗΛΙΟΤ ΠΗΛΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓ. 

ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ Σ.Κ. 74053, Διιάδα» 
γ. Ππόζωπα ηα οποία επιηπέπεηαι να παπίζηανηαι ζηην αποζθπάγιζη: ΓΗΜΟΙΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
19.Γλώζζα Γιαδικαζίαρ: Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
20.Γεν γίνεηαι σπήζη ηλεκηπονικών πποζθοπών, παξαγγειηψλ, ηηκνινγήζεσλ. 
21.Υπημαηοδόηηζη: ΑΔΠ 002 κε Κ.Α. 2017ΔΠ00200004 κε ην πνζφλ ησλ 47.800,00 επξψ  
22.Γιαδικαζίερ Πποζθςγήρ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη ελψπην ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηε Γηεχζπλζε «ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΠΗΛΙΟΤ ΠΗΛΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓ. 
ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ Σ.Κ. 74053, Διιάδα». ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 
πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ 
φξγαλν.  
23.Άλλερ πληποθοπίερ 
α. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 775,00 εςπώ. ηελ 

πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε θαη φηη φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
β.Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί από ηην Οικονομική Δπιηποπή Γήμος Αγίος Βαζιλείος. 

 
 
 

πήλι, 21/07/2020 
 

Ο  Γήμαπσορ Αγίος Βαζιλείος 
 
 
 
 

Ιωάννηρ Σαηαπάκηρ 
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