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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7142/30-07-2019
ΠΡΟΣ:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. - ΦΟΥΚΑΣ Ν. και ΣΙΑ Ο.Ε.
δ.τ. "ΤΕΧΝΗ"
2. ΛΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε.Δ.Ε.
3. ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ.32.2.γ
του Ν.4412 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 1οχλμ. της οδού
Φραγκάκη - Αγκάλη»
(ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)
Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης – Αγίας Άννας
προσκαλεί τρεις (3) οικονομικούς φορείς:
Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ.32.2.γ του Ν.4412 μέσω της
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού και γνωμοδότησης για κάθε θέμα που
ανακύπτει (σύμφωνα με το άρ. 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 157/2018
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου
αντιστήριξης στο 1οχλμ. της οδού Φραγκάκη - Αγκάλη» με αρ. μελ.:17/2019, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00
Ευρώ, ως εξής:
1.

Αναθέτουσα Αρχή
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Αναθέτουσα αρχή επωνυμία: Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Δ/νση:
Λίμνη, 34005
Τηλ. επικ.:
2227031603,
Telefax:
2227031012
E-mail επικ.:
dimos@malian.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.malian.gov.gr
Δ/νση Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής
υπηρεσίας : Μαντούδι, 34004
Τηλ. επικ.:
2227350217,
Telefax:
2227023440
E-mail επικ.:
nileas@otenet,gr
Ιστοσελίδα: www.malian.gov.gr
Κωδικός NUTS αναθέτουσας: EL642
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κύρια δραστηριότητα τις γενικές
δημόσιες υπηρεσίες.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.malian.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του
Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 3, Μαντούδι, 34004 κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες Γερογιάννη Γιώργος , Λιακόπουλος Κυριάκος , τηλ:2227350217).
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

2.

Στοιχεία σύμβασης- έργου
Τίτλος:
Σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο 1 οχλμ.
της οδού Φραγκάκη - Αγκάλη»
Κωδικός CPV:
45223500-1
Κωδικός NUT εκτέλεσης του έργου : EL642
Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
ΕΡΓΟ που περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα στο 1οχλμ. της οδού Φραγκάκη– Αγκάλη.
Κριτήριο Ανάθεσης:
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ΕΥΡΩ
συνολικός προϋπολογισμό με το Φ.Π.Α.
ο οποίος αναλύεται σε:

70.000,00Ευρώ

Δαπάνη Εργασιών
41.492,20 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.468,60 Ευρώ Απρόβλεπτα
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)
7.344,12 Ευρώ Στο ανωτέρω
ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές
146,690 Ευρώ
ΔΕΝ προβλέπεται Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016.
Συνολικό ποσό χωρίς Φ.Π.Α.
56.451,61 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)
13.548,39 Ευρώ
Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για συμπληρωματικές ή νέες συμβάσεις.
Χρόνος προθεσμίας- εκτέλεσης έργου: Εξήντα(60) ημέρες
Χρηματοδότηση
Η δαπάνη θα βαρύνει θα βαρύνει Κ.Α, του Προϋπολογισμού του έτους 2019 ο οποίος Κ.Α,θα δημιουργηθεί
στην πρώτη αναγκαία αναμόρφωση (τροποποίηση) του Προϋπολογισμού με την εγγραφή της σχετικής
πίστωσης. (παρ.7 του άρθρου 158 του ΚΔΚ,ν.3463/06) λόγω του ότι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη
κατασκευής του έργου.
Η Πίστωση προέρχεται, σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. Β/ΦΠΡ013/οικ.765/18-02-2019 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ
(1.800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου
έργου2018ΣΕ87100011 της ΣΑΕ 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο
Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση
ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μαντουδίου,
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 1ης Οκτωβρίου 2018».
Η χρηματοδότηση θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με την πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα
υποβάλλονται .
Όροι επιλογής, συμμετοχής και αποκλεισμού
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω (άρθρο 59, Ν.4278/2014) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

3.

Λοιπά σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 43/29-7-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Διαδικασία
Είδος διαδικασίας:
Ο ανάδοχος θα επιλεχθεί κατόπιν διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με το αρ.32.2.γ του Ν.4412.
5. Ημερομηνία λήξης Προθεσμίας υποβολής προσφορών:
Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών
Διαγωνισμών.
Ταχυδρομικά μπορούν να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Από την ημερομηνία της παρούσας
πρόσκλησης Δημάρχου με καταληκτική ημερομηνία την 8η Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 π.μ
Προσφυγές: Διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης
4.

6.

Προσφορές
Υποβολή προσφορών:
Στο Δημοτικό κτήριο όπου στεγάζεται Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 3
Μαντούδι .
Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 και 24 της διακήρυξης, με τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης της υπ΄αριθμ. 43/29-7-2019 Απόφασης Οικ. Επιτροπής .
Εγγύηση συμμετοχής:

απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 2.822,58 ευρώ και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 07.03.2020.

Υποβολή ΤΕΥΔ:

Προβλέπεται υποβολή ΤΕΥΔ.

Εναλλακτικές προσφορές:
Χρόνος ισχύος προσφορών:

δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
έξι (6) μήνες.
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Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σύστημα:

Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων συντάσσεται σύμφωνα
με το άρθρο 95.2.α του Ν.4412/2016 των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης
και ελέγχου ομαλότητας.

Δημοσιεύσεις:
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ ΨΨ51ΩΛ5-Ω9Ε) και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής, www.malian.gov.gr και αποστέλλεται στους τρεις (3) οικονομικούς φορείς, στους
οποίους απευθύνεται.

-

-

Σχετικές αποφάσεις:
η απόφαση με αριθμό 85/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΦΔΩΛ5-2ΡΘ) που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας για την κατανομή της χρηματοδότησης.
το από 06.11.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:19REQ0053366778 2019-07-24)
Κ.Α, θα δημιουργηθεί στην πρώτη αναγκαία αναμόρφωση (τροποποίηση) του Προϋπολογισμού με την
εγγραφή της σχετικής πίστωσης. (παρ.7 του άρθρου 158 του ΚΔΚ,ν.3463/06) και θα γίνει ΑΑΥ ,λόγω
του ότι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη κατασκευής του έργου.
η απόφαση με αριθμό 43/29-7-2019 (ΑΔΑ ΨΨ51ΩΛ5-Ω9Ε) που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας για την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης,
η απόφαση Β/ΦΠΡ013/οικ.765/18-02-2019 του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών για χρηματοδότηση του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας .
η απόφαση με αριθμό 157/2018 (6ΝΤΔΩΛ5-Κ1Π) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγίας Άννας , για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών.
Ο Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Κωνσταντίνος Γιαννιός
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