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ΠΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΥΟΡΕΙ
1. ΑΛΑΚΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΤ ΠΑΤΛΟΤ
ΣΙΜΙΚΗ 137- 54621 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΥΜ : 046822511
ΔΟΤ : Δ' ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΗΛ : 2310233027
Email :gsala@tee.gr
2. ΚΑΪΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΒΙΠΕ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΣ 49 Β' ΥΑΗ ΟΔΟ ΔΑ9 - 57022 ΙΝΔΟ
ΑΥΜ : 028626203
ΔΟΤ : ΙΩΝΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΗΛ : 2310795968
Email :kaisidis@otenet.gr
3. ΓΙΑΚΟΤΜΗ ΝΕΣΩΡ ΣΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ
ΝΗΡΕΑ 10 - ΠΤΛΑΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΥΜ : 045672647
ΔΟΤ : Z' ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΗΛ : 2310316668
Εmail : nest-66@otenet.gr

ΠΡΟΚΛΗΗ
Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΦΩΡΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ύμφωνα με το ϊρθρο 32 και 32Α του Ν 4412/2016 ωσ ιςχύει, για την επιλογό του αναδόχου
εκτϋλεςησ του ϋργου με τύτλο:
«Αντικατϊςταςη αγωγού ύδρευςησ για το ϋργο : Bελτύωςη πρόςβαςησ ςε οριςτικό μελϋτη οδοποιύασ
αγροτικόσ οδού ςτο αγρόκτημα Δημοτικόσ Κοινότητασ Πενταλόφου από περιοχό νϋων
νεκροταφεύων ϋωσ παλαιϊ Εθνικό Οδό Θεςςαλονύκησ - Κιλκύσ»
Προώπολογιςμόσ : 60.483,87 €(Υ.Π.Α.:0,00), CPV: 45231300-8

ϋχοντασ υπόψη:
1.Tον Ν.4412/2016 ΥΕΚ Β/147-8/8/2016 και ιδιαύτερα το ϊρθρο 32 «Προςφυγό ςτη διαδικαςύα
διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη και το ϊρθρο 32Α.
2.Σην υπ’ αριθμ. 10/2020 οριςτικό μελϋτη του εν λόγω ϋργου.
3.Σα Σεύχη διαπραγμϊτευςησ του εν λόγω ϋργου προώπολογιςμού 60.483,87 € (πλϋον Υ.Π.Α.)
4.Σην υπ’ αριθμ.153/2020 απόφαςη του Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ω. ςύμφωνα με την οπούα αποφαςύςτηκε η
ϋγκριςη:
α) των επιςυναπτόμενων Σευχών διαπραγμϊτευςησ του εν λόγω ϋργου
β) τησ διαδικαςύασ διαπραγμϊτευςησ χωρύσ προηγούμενη δημοςύευςη για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ
καταςκευόσ του εν λόγω ϋργου ςύμφωνα με την παρ. 2γ του ϊρθρου 32 και το ϊρθρο 32Α του Ν.
4412/ 2016, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει ςύμφωνα με το Ν. 4605/2019
γ) του πύνακα προςκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρόςεων ςτον εν λόγω διαγωνιςμό

Πρόςκληςη
ασ απευθύνουμε την παρούςα πρόςκληςη, προκειμϋνου να ςυμμετϊςχετε ςτη διαδικαςύα
διαπραγμϊτευςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 32 και 32 Α του 4412/2016 ωσ ιςχύει, με την υποβολό τησ
προςφορϊσ για την ανϊθεςη του ϋργου «Αντικατϊςταςη αγωγού ύδρευςησ για το ϋργο : Bελτύωςη
πρόςβαςησ ςε οριςτικό μελϋτη οδοποιύασ αγροτικόσ οδού ςτο αγρόκτημα Δημοτικόσ Κοινότητασ
Πενταλόφου από περιοχό νϋων νεκροταφεύων ϋωσ παλαιϊ Εθνικό Οδό Θεςςαλονύκησ - Κιλκύσ» υπό
τουσ όρουσ και προώποθϋςεισ που περιγρϊφονται ςτα ςυνημμϋνα τεύχη του ϋργου και με κριτόριο
κατακύρωςησ:
Σην πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη προςφορά με βάςη την τιμή.
Η χρονικό Διϊρκεια εκτϋλεςησ ϋργου εύναι ϋνασ (1) μόνασ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
υγκεκριμϋνα παρακαλεύςθε να αποςτεύλετε ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο ςτο πρωτόκολλο τησ Δ.Ε.Τ.Α.Ω.,
ςχετικό τεχνικό και οικονομικό προςφορϊ για την ανωτϋρω ςύμβαςη μϋχρι την 2/12/2020 ημϋρα
Σετϊρτη και μϋχρι την ώρα 11.00 πμ, υπόψη του προϋδρου τησ επιτροπόσ διαγωνιςμού και
αξιολόγηςησ ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο το ϋντυπο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ.
Προσ απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού από διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων
ςυμβϊςεων των παρ.1 και 2 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζύ με την προςφορϊ
ςασ, να μασ αποςτεύλετε τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ:
α. Απόςπαςμα ποινικού μητρώου.
Η υποχρϋωςη αφορϊ:
αα) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτϋσ, ββ) ςτισ περιπτώςεισ
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα ςύμβουλο, καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου, γγ) ςτισ περιπτώςεισ των ςυνεταιριςμών τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου.
Σο δικαιολογητικό γύνεται δεκτό εφόςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του.
β. Υορολογικό ενημερότητα
γ. Αςφαλιςτικό ενημερότητα (ϊρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Σα παραπϊνω δικαιολογητικϊ γύνονται δεκτϊ εφόςον εύναι εν ιςχύ κατϊ το χρόνο υποβολόσ τουσ,
ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν αναφϋρεται χρόνοσ ιςχύοσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3)
μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ.
δ. Πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ
Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν
εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα
λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ ό αύτηςησ ςυμμετοχόσ (παρ. 1 του ϊρθρου 39 του Ν.
4488/2017).
[Μϋχρι να καταςτεύ εφικτό η ϋκδοςη του πιςτοποιητικού που προβλϋπεται ςτην περύπτωςη γ΄ τησ
παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 80, αυτό αντικαθύςταται από υπεύθυνη δόλωςη του οικονομικού φορϋα,
χωρύσ να απαιτεύται επύςημη δόλωςη του ΕΠΕ ςχετικϊ με την ϋκδοςη του πιςτοποιητικού. (ϊρθρο
376 παρ.17 του Ν.4412/2016, όπωσ προςτϋθηκε από την παρ. 46α του ϊρθρου 43 του
Ν.4605/2019)]
[ε περύπτωςη υπεύθυνησ δόλωςησ αυτό γύνεται δεκτό εφόςον ϋχει ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη
τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών]
Για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ τησ διαπραγμϊτευςησ η Επιτροπό δύναται να καλϋςει τουσ
προςφϋροντεσ για την υποβολό τυχόν νϋων ό αναθεωρημϋνων προςφορών.
Συχόν περαιτϋρω διευκρινόςεισ θα παρϋχονται από την Αςτεριϊδη Μαγδαληνό, Πολιτικό Μηχανικό
Σ.Ε. τηλ. 23940-33170 email : deyaoraiokastrou@gmail.com
Η παρούςα πρόςκληςη
(www.oraiokastro.gr)
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ:








Σιμολόγιο μελϋτησ
Σεχνικό ϋκθεςη
Προμϋτρηςη εργαςύων - Προώπολογιςμόσ μελϋτησ
Οριζοντιογραφύα αγωγού
Μηκοτομόβαρυτικού αγωγού
Μηκοτομό καταθλιπτικού αγωγού
Οικονομικό Προςφορϊ
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