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ΕΡΓΟ: « Παρεμβάσεις στο γήπεδο Οφρυνίου »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
για την κατασκευή του έργου : «Παρεμβάσεις στο γήπεδο Οφρυνίου » με προϋπολογισμό 59.959,38 ΕΥΡΩ
(χωρίς αναθεώρηση + ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία
ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 59.959,38 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου (www.dimospaggaiou.gr). Το
έντυπο οικονομικής προσφοράς1 που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται από την έδρα
της υπηρεσίας: Δ.Τ.Υ. του Δήμου Παγγαίου, (Δημαρχείο) Ελευθερούπολη – Ν. Καβάλας, μέχρι τις 2-8-2017
ημέρα Τετάρτη.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2592350058, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Φεσσίδου Νικολέτα
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3-8-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 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. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ε.Ο.Χ ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού, γ)
Κατασκευαστές δημόσιων έργων εγγεγραμμένων στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην δημοπρασία (Αριθ. Αποφ.
Δ17α/04/50/ΦΝ430/01) .
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 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.
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παγγαίου.

Ελευθερούπολη, 21/07/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 376 παρ. 13
του Ν.4412/2016.

