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ΠΕΡΙΛΗΦΗ   ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
 

1. Ο Γήκαξρνο Γνξηπλίαο πξνθεξύζζεη Γεκόζην Αλνηθηό Ηιεθηξνληθό Γηαγσληζκό γηα ηελ επηινγή 

αλαδόρνπ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη 

ηηκήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ : «Περιφερειακόσ δρόμοσ Ελληνικού Δήμου Γορτυνίασ (από τον 

Άγιο Ιωάννη έωσ τη διαςταύρωςη καλυβάκια)» εθηηκώκελεο αμίαο 80.000,00 ΕΤΡΧ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).  

 

Σύλνιν εξγαζηώλ  47.536,40 

Γαπάλε Γ.Δ. & Ο.Δ.  18% 8.556,55 

Απξόβιεπηα 15% 8.413,94 

Αλαζεώξεζε 9,23 

Φ.Π.Α. 24%  15.483,87 

ςνολική  Δαπάνη Έπγος  80.000,00 

 

2. Ηκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10 η τος μηνόρ 

επτεμβπίος τος έτοςρ 2021 ημέπα Παπασκεςή ε ώξα 14:00 π.μ. 

 

3. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ. Γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ παξνύζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην 

ειεθηξνληθό ζύζηεκα (ΔΣΗΓΗΣ- Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηελ 

θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο κε 

αξ. 117384/26-10-2017 (3821 Β'). Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί 

δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο 

(www.gortynia.gov.gr) 
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4. ΜΟΝΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξώλ, γίλεηαη δεθηή. 

5. Ηκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 16η ηνπ κελόο 

επτεμβπίος ηνπ έηνπο 2021 εκέξα Πέμπτη  θαη ε ώξα 10:00 π.μ. 

6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ΟΔΟΠΟΙΨΑ (1
η
  τάξεωρ και άνω) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (Δ.Ο.Φ.), γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα 

Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I 

ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζώο θαη δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη  είηε κεκνλσκέλα είηε 

σο κέινο έλσζεο. 

 

7. Ο Αλνηρηόο Ηιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο θαη ε επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεύρνο Α΄) Γεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ), όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 

8. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο 1.290,32 

ΕΤΡΧ θαη ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο θαη 30 εκέξεο, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο 

ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έμη (6) κήλεο. 

 

9. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ηνπ  5ος ΕΑΠ . 

 

10. Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. 

 

11. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

 

 
     Ο   ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

                                                                     ΕΤΣΑΘΙΟ   ΥΑΡ.  ΚΟΤΛΗ 
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