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Υδραυλικά

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή του έργου :
Κατασκευή μεταφορικού αγωγού υδροδότησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου
Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα προβεί στην
ανάθεση εκτέλεσης του έργου Κατασκευή μεταφορικού αγωγού υδροδότησης Τ.Κ.
Βαλτοτοπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 και του
άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 164.494,18 Ευρώ και δεν
περιλαμβάνει ΦΠΑ (δεν θα καταβληθεί στον ανάδοχο) λόγω αντιστροφής της
υποχρέωσης καταβολής του, σύμφωνα με το Ν.4281/14, την ΠΟΛ.1253/10-12-14
(ΑΔΑ:ΒΖΛΞΗ-ΟΤΑ) και την εγκύκλιο Α.Π.47159/ΕΥΘΥ 1045/25.09.14 (ΑΔΑ: ΩΛ0ΓΦ0ΒΞ).
Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης
του οικισμού Βαλτοτοπίου, το μέγιστο χρονικό διάστημα (προθεσμία) για την
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ανέρχεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε να αποστείλετε ή καταθέσετε
αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετική Δήλωση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ανωτέρω έργο μέχρι την Τετάρτη 14/12/2016 και ώρα
10.00 π.μ.
Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η Εκδήλωση Ενδιαφέροντός σας θα πρέπει να
συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73,80 και 93 του Ν. 4412/16, από:






Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας σας
Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας
Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου (δεν
ισχύει για ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις)




Αντίγραφο του Εργοληπτικού σας Πτυχίου
Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο της Οικονομικής
προσφοράς σας (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)

Επισημαίνεται ότι εκ μέρους του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, για το αναφερόμενο έργο
(λαμβάνοντας υπόψη τις αυστηρές χρονικές και ποιοτικές απαιτήσεις εκτέλεσής του),
θεωρείται ως εύλογα μέγιστη προσφερόμενη έκπτωση το ποσοστό του τριάντα πέντε
τοις εκατό (35%) επί του Προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κάποιος
ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφέρει έκπτωση μεγαλύτερη του ανωτέρω ποσοστού
(35%) , υποχρεούται εκτός των προαναφερομένων να καταθέσει με την προσφορά του και
Αναλυτικό Τεύχος Τεκμηρίωσης Ασυνήθιστα Χαμηλής Προσφοράς . Στο Τεύχος θα
πρέπει να παρατίθενται αναλυτικά και κατάλληλα τεκμηριωμένα όλα τα στοιχεία της
παραγράφου 2 του Άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου θα αναδειχθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 14/12/2016.
Τονίζουμε ότι η εφαρμογή του Άρθρου 32 του Ν.4412/2016 δεν επιβάλει στην
Οικονομική Επιτροπή να αναδείξει ως ανάδοχο εκτέλεσης του έργου την Εργοληπτική
Επιχείρηση που θα υποβάλει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στην οικονομική της
προσφορά. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την ταχύτατη και ποιοτική εκτέλεση
του έργου, η Οικονομική επιτροπή πριν την ανάδειξη του αναδόχου θα σταθμίσει κατά
την κρίση της ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή του υποψηφίου που
παρέχει τα καλύτερα δυνατά εχέγγυα για την ταχύτατη και ποιοτικότερη εκτέλεση του
έργου. Ενδεικτικά ορισμένα από τα κριτήρια αυτά είναι : α) η Οικονομική Επάρκεια του
υποψηφίου ως προς τη δυνατότητα στήριξης της εργολαβίας, β) η Τεχνική Επάρκεια του
υποψηφίου ως προς την ποιότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών του έργου, γ)
η επιτυχής συνεργασία του υποψηφίου με το Δήμο Εμμανουήλ Παππά σε προγενέστερα
έργα, δ) η εντοπιότητα / καλή γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου, ε) η εμπειρία σε
αντίστοιχα έργα κλπ.
Τέλος, και σε περίπτωση κατά την οποία μετά την στάθμιση των προαναφερόμενων
κριτηρίων η Οικονομική Επιτροπή καταλήξει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητας
ως ισοδύναμες, μπορεί να προχωρήσει και σε κλήρωση μεταξύ τους για την επιλογή του
αναδόχου.
Συνημμένα:
Προϋπολογισμός έργου
Τεχνική Περιγραφή
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Ο Δήμαρχος
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