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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Αίγιο, 20 Μαρτίου 2019
Αρ.Πρωτ.: 6919

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS DRYLLIS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, διακηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας
κάτω των ορίων 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, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε.
Αιγίου» με προϋπολογισμό 209.997,88 € (με Φ.Π.Α).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr (Πληροφορίες κ. Βασίλης Δρύλλης, στο τηλέφωνο 2610-25555 - εσωτ. 132)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

23-04-2019

10:00 π.μ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

08-05-2019

10:00 π.μ

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά
Ευρώ και έξι λεπτών (3.387,06 € ), χρόνου ισχύος έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 22/11/2019.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 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.
Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δικαίωμα συμμετοχής
έχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 122.878,59 € και
στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 46.474,54 € (δαπάνη εργασιών,
Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά)
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2019 με 100.000,00 €, και Δημοτικού Πόρους με
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110.000,00 € από τον κωδικό ΚΑ 30-7323.183 του Δημοτικού προϋπολογισμού 2019.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Τυχόν διευκρινήσεις ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.aigialeia.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

