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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Αιγιαλείας διακηρύσσει ότι στις 5-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ.
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας, Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος όροφος, λήγει η προθεσμία παραλαβής των
προσφορών της ανοικτής διαδικασίας, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» προϋπολογισμού 24,789,75 € Ευρώ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στον Ν.4412/2016 και την αναλυτική διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων 400 ευρώ. Η
συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. και να κατέχουν
πτυχίο στην «Α1 και άνω» τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ενώσεις
οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα
αντίστοιχης κατηγορίας και ανάλογης δυναμικότητας που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στην δημοπρασία σύμφωνα με διακήρυξη του έργου.
Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, Νικ. Πλαστήρα 11, 1ος
όροφος, πληροφορίες: Κα. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, τηλ. 26910-25555 (εσωτ.
136) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-14.00, μέχρι και την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού. 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. Το έντυπο
οικονομικής προσφοράς μπορείτε να το προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας. Η αναθέτουσα αρχή εφόσον της έχει ζητηθεί εγκαίρως δηλαδή έως την 2910-2019, θα παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις, το αργότερο εως
την 1/11/2019 στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και σε περίπτωση

ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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