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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο

Δήμαρχος

Αιγιαλείας,

διακηρύσσει

την

διεξαγωγή

συνοπτικού

διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων
οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού» με προϋπολογισμό 70.000,00(με ΦΠΑ),

με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.
4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.
Τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αιγιαλείας http://www.aigialeia.gov.gr, για την ελεύθερη, άμεση, πλήρη και
δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων, ενώ τυχόν, συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, θα παρέχονται
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος
όροφος, πληροφορίες: Αικατερίνη Λαλιώτη, τηλ. 26910-25555 (εσωτ.136), το
αργότερο έως στις 09/02/2018, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως έως την 06-02-2018.
Οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό
προβλέπεται να είναι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας Οδοποιίας, Α1 τάξης και
άνω, 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.
Ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
για έργα αντίστοιχης κατηγορίας και ανάλογης δυναμικότητας που πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στην δημοπρασία.
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Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
Χιλίων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (1.129,00 €).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, από την
ημέρα υποβολής τους.
Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους με 70.000,00 € από τον
κωδικό ΚΑ 30-7323-202 του Δημοτικού προϋπολογισμού.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα
(180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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