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Καιακπάθη, 09.11.2017

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Αξ. πξση: 16159

Δεκαξρείν, Καλάξε & Νεξνθξάθηε
66031 Καιακπάθη
Πιεξ. : Νηάπα Ειέλε.
ηει. 2521352435 fax 2521352409
Email :eleni@doxato.gr

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ
1. Ο Δήκνο Δνμάηνπ πξνθεξχζζεη ηελ κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ:
«ΔΠΙΚΔΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΓΟΞΑΣΟΤ»
πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 60.000,00 Επξψ (πιένλ Φ.Π.Α.)
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλαιχεηαη ζε:


Δαπάλε Εξγαζηψλ : 44.210,75 Επξψ



Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Ε. & Ο.Ε.): 7.957,94 Επξψ



Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Ε. & Ο.Ε.) :
7.825,30Επξψ



Αλαζεψξεζε : 6,01 Επξψ

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο απφ ηε Δηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Δνμάηνπ (Δ/λζε: Δεκαξρείν, Νεξνθξάθηε & Καλάξε, Καιακπάθη, Πιεξνθνξίεο θ.
Νηάπα Ειέλε ηει.: 25213 52435). Σα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Δήκνπ Δνμάηνπ (www.doxato.gr) εμαηξνπκέλνπ ηνπ εληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ζα ζπκπιεξσζεί
απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ην νπνίν παξαιακβάλεηαη απφ ηε Δηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ
έσο θαη ηελ Σεηάξηε 29.11.2017.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Εληαία Αξρή Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ππφδεηγκα θαη έρεη αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΔΗ (ΑΔΑΜ: 17PROC002219383).
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 30.11.2017 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00π.κ. (ψξα ιήμεο επίδνζεο
πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Δηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ην ζχζηεκα κε επηκέξνπο
πνζνζηά έθπησζεο θαηά ηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4412/2016.
4. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο
εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.Ε.Π.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ
Τπνπξγείνπ Τ.ΜΕ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα Οηθνδνκηθά θαη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα:
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α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 πκθσλίαο, 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.
5. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ.
7. Σν απνηέιεζκα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ επηινγήο αλαδφρνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Δνμάηνπ.
Ο Δήκαξρνο Δνμάηνπ

Δαιαθάθεο Δεκήηξηνο

