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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΚΑΣΧ ΣΧΝ ΟΡΙΧΝ
Ο Δήμαπσορ Αιγιαλείαρ, δηαθεξχζζεη ηελ δηεμαγσγή αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο
θάησ ησλ νξίσλ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2(α) ηνπ Ν.
4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ «Καηαζκεςή μικπών ηεσνικών έπγων Δ.Ε.
Αιγείπαρ» κε πξνυπνινγηζκφ 99.997,12 € (κε Φ.Π.Α).
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΕΣΗΔΗΣ), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr (Πιεξνθνξίεο θ. Ηιίαο Νηφθνο, ζην ηειέθσλν 2610-25555 - εζση. 131)
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ

25-01-2018

10:00 π.κ

Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ

30-01-2018

10:00 π.κ

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Υιλίων εξακοζίων δώδεκα Εςπώ και ογδόνηα
έξι λεπηών (1.612,86 εςπώ), ρξφλνπ ηζρχνο έμη (6) κελψλ θαη ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη κέρξη 25/07/2018.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Εηδηθφηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ειιάδα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
έρνπλ κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ
Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.), ζηελ Α1 ηάξη και άνω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Δημοηικού Πόποςρ με 70.000 € θαη πφξνπο ΑΣΑ 2017 με
30.000 € απφ ηνλ θσδηθφ ΚΑ 30-7323.047 ηνπ Δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
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Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε εκαηόν ογδόνηα (180)
ημεπολογιακέρ ημέπερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Τπρφλ δηεπθξηλήζεηο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ
ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΕΣΗΔΗΣ
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.aigialeia.gov.gr
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
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