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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ-ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ο Δήκνο Αηγηαιείαο δηαθεξύζζεη όηη ζηηο 10-08-2017, εκέξα Πέκηε θαη
ώξα10.00π.κ. ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ, Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ
Δήκνπ Αηγηαιείαο, Νηθ. Πιαζηήξα 11, 1νο όξνθνο, ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο
ησλ πξνζθνξώλ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» πξνϋπνινγηζκνύ 24.796,00 Επξώ (κε Φ.Π.Α.), ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο
ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο εθθξαζκέλν ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο
εθαηό (%), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 125 θαη 127 ηνπ λ.4412/2016.
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ
νξίδεηαη ζε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΑΚΔ ΖΜΔΡΔ από ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών
Εξγνιεπηηθώλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. θαη λα θαηέρνπλ
πηπρίν ζηελ «Α1 θαη άλσ» ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
(πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εξγαζηώλ κε Ο.Ε. + Γ.Ε. θαη
απξόβιεπηα: €19.996,75). Ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγγεγξακκέλσλ ζηα κεηξώα
Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ γηα έξγα αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη αλάινγεο
δπλακηθόηεηαο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαπάλσ δεκνπξαζία κπνξνύλ λα ιάβνπλ νη ελδηαθεξόκελνη
από ηε Γ/νση Σετνικών Τπηρεσιών Γήμοσ Αιγιαλείας, Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος
όρουος, πληρουορίες: Κ. τασροσλόποσλος Κων/νος, τηλ. 26910-25555
(εσωτ.137) ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 10.00-14.00, μέτρι και την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα τοσ Γιαγωνισμού. Τα ηεύρε Δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ είλαη
αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο http://www.aigialeia.gov.gr, γηα
ηελ ειεύζεξε, άκεζε, πιήξε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Τν έληππν
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα ρνξεγείηαη (δσξεάλ) ζθξαγηζκέλν, από ηελ Δ/λζε
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ Δήκνπ Αηγηαιείαο,(Νηθ. Πιαζηήξα 11, 1νο όξνθνο, ηει. 2691025555). Σηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζα ελεκεξώλνληαη νη ελδηαθεξόκελνη
γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλήζεηο από ηελ αξκόδηα
Υπεξεζία ην αξγόηεξν κέρξη 04-08-2017 εθόζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο ήηνη έσο
ηελ 31-07-2017 από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε νξηζκνύ λέαο
εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ.
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