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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ &
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Aριθμός μελέτης: α19/2017
Αρ.Πρω�τ: 15158 09/07/2018

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.900.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Αρ. έργου: MIS/ΟΠΣ 5001681
Κωδικός ενάρ. ΠΔΕ: 2017ΣΕ27510066
Κωδικός CPV: 45233120-6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.
O Δήμος Ζακύνθου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α.», με προϋπολογισμό 2.900.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 24%.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Θέση «ΛΙΒΑΣ», Δ.Ε. Ελατίων και Δ.Ε. Αρτεμισίων του Δήμου
Ζακύνθου.
Το έργο αφορά την βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού πρόσβασης στην Ο.Ε.Δ.Α., Ζακύνθου
στη θέση «ΛΙΒΑΣ» συνολικού μήκους 4,365μ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 964.644,31€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 257.377,09 € ,γ) κατηγορία
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ με προϋπολογισμό 179.642,91€, δ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό
599.268,34 ε) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ με προϋπολογισμό 300.019,40 €.
2.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.grτου Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.).
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/08/2018 και ώρα 10:00 πµ.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/08/2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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
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αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται
στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Το πλήρες κείµενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης διατίθεται στον
διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής
www.zakynthos.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα
2695360921,
2695360954, κ. Κορφιάτης Αντώνιος ή κ. Ανδρέας Βυθούλκας.
3.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην τάξη 3η καί άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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 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.
4.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 46.774,00€ και ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
5.
Το έργο χρηματοδοτείται από Ταμείο Συνοχής σε ποσοστό 85% στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό MIS 5001681 –
Κωδικός ενάριθμος στο Π.Δ.Ε. 2017ΣΕ27510066. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν
των 2.889.596,58€ και το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσόν των 10.403,42€ και
θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Σύμφωνα με την παράγρ. 10 εδ. α του άρθρου 25 του Ν.3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012) καθώς και της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν.4314/2014
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
6.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 540 ημερολογιακές ημέρες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
7.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Ζακύνθου..
8.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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