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ΑΔΑ: ΩΥΚΡΩΚΑ-ΣΘΣ
Νίκαια : 16-06-2020
Αρ. Πρωτ. : 20777
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ Τ Ι Α
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10
Ταχ. Κώδικας : 18450 Νίκαια
Τηλέφωνο: 213 20 75 320
Fax:213 20 75 328
E-mail:oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr
Ιστότοπος: www.nikaia-rentis.gov.gr

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
2019»

Αρ. Μελέτης: 10/2019
CPV: 45232440-8
Κωδικός NUTS: EL 307 (Πειραιάς-Νήσοι)
Προϋπολογισμός: 180.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

(Κ.Α.Ε. 25.7312.0001)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
– ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2019», εκτιμώμενης αξίας 180.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
1. Κωδικός CPV: 45232440-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων).
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 103.880,30€, ΓΕ & ΟΕ
18.698,45€, απρόβλεπτα 18.386,81€, απολογιστικά 3.555,70€, Γ.Ε & Ο.Ε. απολογιστικών 640,03€,
ΦΠΑ 34.838,71€.
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.nikaia-rentis.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Π.Τσαλδάρη 10 τφ 213-2075329, FAX
213-2075320, email: oikon.proip@nikaia-rentis.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
Σπεντζούρης Κων/νος. Eφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 06/07/2020 η αναθέτουσα
αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/07/2020.
4. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 14/07/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Γερβασίου Γρεβενών 5-7 την 14/07/2020 και ώρα 12.00 μ.μ
5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών
ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/16.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται σε έργα εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη πτυχίου και άνω για την
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ενώσεις αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της
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Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου γ) 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, δ) 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 άρ.19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρ.76 του Ν.4412/16. 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).
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους
2.903,23€ και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
8. Το έργο χρηματοδοτείται με ποσό 180.000,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
με Κ.Α 25.7312.0001.
9. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου.
10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365)
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
12. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο Δήμαρχος
Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
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