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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ διακηπύζζει ηην με ανοικηή διαδικαζία επιλογή αναδόσος για ηην
καηαζκεςή ηος έπγος:

Καταςκευθ πεζοδρομίων-ηλεκτροφωτιςμόσ οδών
οικιςμοφ Μπαλί (Εφαρμογθ Σχεδίου Πόλησ Μπαλίου)
με εκηιμώμενη αξία 32.258,07 € (σωπίρ ΦΠΑ)
κάηω ηων οπίων ηος άπθπος 5 ηος ν. 4412/2016.
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:

Οδοποιίας
θαηεγνξία έξγα Οικοδομικά
θαηεγνξία έξγα Η/Μ

1. θαηεγνξία έξγα

κε πξνυπνινγηζκφ

2.

κε πξνυπνινγηζκφ

3.

κε πξνυπνινγηζκφ

6.506,61€
21.359,18€
4.391,25€

CPV: 45233253-7
Κωδικόρ NUTS: EL433
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή
Τπνρξεώζεσλ, θιπ.) από ηα γξαθεία ηεο Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗΗ
ΓΗΜΟΤ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ, ζην Γεκαξρείν Πεξάκαηνο Σ.Κ. 74052
Δθόζνλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 09-07-2020 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγόηεξν ζηηο 13-07-2020 (ηει.: 28343-40356 fax
28340-22913 – email: perama1@otenet.gr, www.dimosmylopotamou.gr), αξκόδηνο ππάιιεινο γηα
επηθνηλσλία Κα Παπαδάθε Γεσξγία.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα δηαθήξπμεο ηεο ΕΑΑΔΗΤ πνπ έρνπλ
επηθαηξνπνηεζεί θαη πξνζαξκνζηεί, ζπλνιηθά, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 4605/2019, 33 ηνπ λ.
4608/2019 θαη 56 ηνπ λ. 4609/2019.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο ΔΣΤΠ & Δ ΔΗΜΟΤ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ, ζην Δεκαξρείν ζην
Πέξακα Μπινπνηάκνπ (ΣΚ 74052) ζηιρ 14 ηος μήνα Ιοςλίος 2020 ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ.
(ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ είηε (β) κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ
ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ.4412/2016 (επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο)
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν
βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Ειιεληθή γιψζζα.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο Οδοποιίαρ, Οικοδομικών θαη Η/Μ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
ζε:
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.
ΕΛΙ 1

ΑΔΑ: ΩΓ83ΩΚΞ-ΒΩΔ

Εηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν
Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) θαη λα αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάξη και άνω για έπγα καηηγοπίαρ
Οδοποιίαρ, ζηελ Α1 ηάξη και άνω για έπγα καηηγοπίαρ Οικοδομικών θαη ζηελ Α1 ηάξη και
άνω για έπγα καηηγοπίαρ Η/Μ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο
Α ηνπ λ. 4412/2016.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ.
1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ
είλαη 6 μήνερ.

δεν απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγςηηικήρ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Δήμος Μςλοποηάμος KA 30-7323.041
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 6 μήνερ.
Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζην Δήκν Μπινπνηάκνπ (Πέξακα Μπινπνηάκνπ ΣΚ 74052, ηει:2834340352)
εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία έιαβε πιήξε γλψζε
ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ Δ. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
Πέπαμα, 18-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ
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