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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Έργα υπο δομή ς – αν τ ιπ λη μμυ ρ ικά έ ργα – απ οκατα στά σε ις ζη μιών
του ο δικού δ ικτ ύ ου Πε ριφ έ ρε ι ας Κ ρή τ η ς, 5ο υπ οέ ργο:
Αν τ ι π λη μ μ υ ρ ι κά έ ργ α Δ ή μ ο υ Α μ αρ ί ο υ »
Ο Δήμαρχος Αμαρίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομής – αντιπλημμυρικά έργα
– αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης, 5ο υποέργο: Αντιπλημμυρικά
έργα Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αμαρίου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Αγία Φωτεινή Αμαρίου
Ταχ.Κωδ.:74061
Τηλ.:2833340221
Telefax: 2833022104
E-mail: technical@amari.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.amari.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Η πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης είναι ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.amari.gov.gr) εκτός από το έντυπο
οικονομικής προσφοράς το οποίο παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και ταχυδρομικά,
εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη
δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής του. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Τα στοιχεία αυτά
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χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την
14-08-2017
3. Κωδικός CPV: 45246400-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL43
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντιπλημμυρική
προστασία και τη διευθέτηση ομβρίων υδάτων στους οικισμούς Νίθαυρη, Γερακάρι, Φουρφουρά,
Κουρούτες, Άνω Μέρος και Λοχριά.
Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται είναι οι παρακάτω:


Στη διακλάδωση κεντρικού δρόμου Νίθαυρης με δευτερεύον δρόμο:
-Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων
0,4Χ0,4Χ 4 μέτρα μήκος
-Τοποθέτηση σχάρας υδροσυλλογής ομβρίων βαρέως τύπου διαστάσεων 0,4Χ0,4Χ 4
μέτρα μήκος
-Κατασκευή τεχνικού με τοποθέτηση προκατασκευασμένης τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου
0,80 m μήκους 15 μέτρων
-Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρου τεχνικού, θα γίνει διαμόρφωση εισόδου με
εξομαλυντική στρώση, κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C12/15 για τη δημιουργία
πρόσβασης σε 2 ιδιοκτησίες που θα επιτρέπει τη σωστή απορροή των υδάτων



Ανάντη του δημοτικού σχολείου Γερακαρίου:
-Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων βαρέως τύπου από οπλισμένο σκυρόδεμα
διαστάσεων 0,5Χ0,4Χ 3 μέτρα μήκος
-Τοποθέτηση σχάρας υδροσυλλογής ομβρίων διαστάσεων 0,5Χ0,4Χ 3 μέτρα μήκος
-Κατασκευή τεχνικού με τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης Φ250 PVC-U που οδηγεί τα
όμβρια από το νέο φρεάτιο υδροσυλλογής ομβρίων κατάντη του ρέματος σε μήκος 20
μέτρων
-Αποξήλωση παλαιού οδοστρώματος από σκυρόδεμα και κατασκευή νέας κοιτόστρωσης
από C12/15 σε μήκος 20 μέτρων



Στο Φουρφουρά:
-Κατασκευή υπόγειου στραγγιστηρίου διαστάσεων 73Χ (0,60Χ1,00)/2Χ0,6 με τοιχώματα
από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 στο οποίο θα γίνει λιθοπλήρωση με λιθορριπή
κοιτοστρώσεων
-Ανάντη της ανωτέρου κατασκευής θα γίνει κατασκευή τάφρου τριγωνικής μορφής και
ρείθρου διαστάσεων 0,6μ και 0,15Χ0,20μ αντίστοιχα.
-Μετατόπιση παλαιού αρδευτικού αγωγού προς το πρανές με τον κατάλληλο εγκιβωτισμό
με υλικά λατομείου
-Κατασκευή υπόγειας λιθοπλήρωσης για την αντιστήριξη του πρανούς.



Στις Κουρούτες:
- Κατασκευή φρεατίου ελέγχου υπόγειων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαστάσεων
1,2Χ1,2Χ 1,5 μέτρα βάθος, με κάλυμμα βαρέως τύπου.
- Κατασκευή τεχνικού με τοποθέτηση αγωγού Φ250 PVC-U που οδηγεί τα υπόγεια ύδατα
από το φρεάτιο σε υφιστάμενη δεξαμενή σε μήκος 15 μέτρων.



Στο Άνω Μέρος:
-Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων
0,40Χ0,40Χ2 μέτρα μήκους, με κάλυμμα βαρέως τύπου.
-Τοποθέτηση σχάρας υδροσυλλογής ομβρίων διαστάσεων 0,4Χ0,4Χ 2 μέτρα μήκος
-Κατασκευή τεχνικού με τοποθέτηση αγωγού Φ250 PVC-U που οδηγεί τα όμβρια κατάντη
σε υφιστάμενο αγωγό αποχέτευσης σε μήκος 4 μέτρων
-Αποξήλωση φθαρμένου οδοστρώματος και κατασκευή νέας κοιτόστρωσης από C12/15.
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Στη Λοχριά:
-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 30
μέτρων, πάχους που ξεκινάει στα 0,20 μέτρα και καταλήγει στα 0,35 μέτρα στη βάση του
και ύψους που κλιμακώνεται από 2,5 έως 3,5 μέτρα στα πρώτα 11 μέτρα και από 3,5 έως
1 μέτρο στα επόμενα 19 μέτρα.
Το τοιχίο θα κατασκευαστεί για αντιπλημμυρική προστασία σε δημοτική οδό στην Τ.Κ.
Λοχριάς.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών………………………………… ……………………………………………………. 29.714,50
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)..………………….…………………. 5.348,61
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών.....…………………. 5.259,47 και του
κονδυλίου

Γ.Ε.+Ο.Ε.)

που

αναλώνονται

σύμφωνα

με

τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας............…………………………………………………...…... 9.677,42
6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε
έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οδοποιίας
και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας υδραυλικών

καθώς και επιχειρήσεις

εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα αντίστοιχων κατηγοριών, οι οποίες καλύπτουν το
ποσόν του προϋπολογισμού του έργου 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.
8. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016, ήτοι με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού,
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό. Επίσης θα υποβληθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την απόφαση 158/2016
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ Β΄3698).

9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στον διαγωνισμό, ορίζεται η 17/08/2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
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ορίζεται η 10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα
ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6)
μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 502 ΜΕ Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 και
βαρύνει τον Κ.Α. 64-7326.001 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου Αμαρίου (υπ’
αριθ. 6/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση
της πίστωσης)
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο
αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν
η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

14. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www.amari.gov.gr).

Ο Δήμαρχος Αμαρίου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
PANTELEIMON MOURTZANOS
Ημερομηνία: 2017.07.31 21:25:11
EEST
Παντελής Μουρτζανός

4

