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ΑΔΑ: ΩΧ1ΧΩΛΠ-Φ39
Κοζάνη,

18/11/2020

Αριθμ. Πρωτ.: 35003
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α.
C.P.V.: 44114100-3
44112200-0
34991000-0
45112711-2

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία για την επιλογή οικονομικού
φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV: 44114100-3, 44112200-0,
34991000-0, 45112711-2, εκτιμώμενης αξίας 39.112,90 € πλέον Φ.Π.Α. η οποία αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών
:
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)
:
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους :
του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016
Αναθεώρηση
:
:
Κόστος ΑΕΚΚ
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
:

28.390,04€
5.110,21€
5.025,04€
287,61€
300,00 €
9.387,10€
48.500,00€

1. Το έργο έχει αριθμό μελέτης 218/2020 και ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ έργων.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη διαγωνισμού από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1–50131 ΚΟΖΑΝΗ) έως και την
Τετάρτη 2/12/2020. Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:00–3:00μ.μ.) από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών (Τηλέφωνο: 2461350400–FAX: 2461301194–αρμόδια υπάλληλος κα Καλλιόπη
Μακρή).
3. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 3/12/2020. Η ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών είναι η 10:00π.μ. και το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σε έντυπο
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του ν.4412/2016.
4. Η αναλυτική διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ. αρ.: 127/2017 (ΦΕΚ Β’
4534/21-12-2017) απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , το αρ. πρωτ. : 1250/28-02-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ70Α) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ .: 5035/28-09-2018 (ΑΔΑ : 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,
το αρ. πρωτ. : 5036/28-09-2018 (ΑΔΑ : 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ) έγγραφο της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.: 1859/03-04-2019 (ΑΔΑ : 9ΞΠΗΟΞΤΒ-Κ43) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

το αρ. πρωτ.: 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αρ. πρωτ.:
2508/08-05-2019 (ΑΔΑ : Ψ3ΓΡΟΞΤΒ-5Λ9) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., και το αρ. πρωτ.: 3965/2307-2019 (ΑΔΑ : ΨΒΛΞΟΞΤΒ-Ο44) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 25.910,53€) &
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 7.033,82€) & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (προϋπολογισμού
5.580,93€) και που είναι εγκατεστημένα/ες σε:
α)
κράτος-μέλος της Ένωσης,
β)
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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, καθώς και
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 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 (π.χ. κοινοπραξία).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου
72 του ν.4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α..
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Μαλούτας Λάζαρος
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αρ. 458/3.11.2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

