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ΕΡΓΟ: «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ
Αμισιανών και την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την κατασκευή του
έργου : «Κατασκευή παιδικών χαρών στην Τ.Κ Αμισιανών και την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» με προϋπολογισμό
88.709,68 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικά έργα με
προϋπολογισμό 88.703,77 € (με Γ.Ε.+Ο.Ε+Απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας: Δ.Τ.Υ. του Δήμου Παγγαίου, (Δημαρχείο) Ελευθερούπολη –
Ν. Καβάλας, μέχρι τις 24/04/2017 ημέρα Δευτέρα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2592350058, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Φεσσίδου Νικολέτα
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του εδ. α, παρ. 2 του
άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1
και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ως προβλέπεται στην παρ 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016
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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.774,19 ΕΥΡΩ και ισχύ
τουλάχιστον 6 μήνες και 30 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου (Κ.Α. 30/7322.028)
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.
Ελευθερούπολη, 28/03/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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