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ΕΡΓΟ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ».
Αρ. Πρωτ.: 6472

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
( CPV :45221230-3 )
Ο Δήμαρχος Μώλου – Αγίου Κων/νου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό
Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 12.458,81 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση +
ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 12.458,81 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: Τ.Τ.Υ. Δήμου Μώλου
– Αγίου Κων/νου μέχρι τις 08/06/2017 ημέρα Πέμπτη.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2235350032 ή 2235350034, Αποστολόπουλος Ιωάννης – Κοτάκου
Αικατερίνη
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/06/2017 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης - άρθρο 125 του Ν. 4412/2016.
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
(Μ.Ε.Ε.Π.) , που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω
τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ . Επίσης δύναται να συμμετάσχουν και
Οικονομικοί φορείς γραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων , εφόσον μπορούν
να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων προϋπολογισμού ( ΟΙΚ 12.458,81 ) 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.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την
προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. , που ανέρχεται στο ποσό των 249,18 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μώλου –
Αγίου Κων/νου.
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