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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγήο αλαδόρνπ
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

«ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΧΝ
ΡΤΘΜΙΕΧΝ
-ΗΜΑΝΗ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ»
Εκτιμώμενηρ αξίαρ 10.000,00 Εςπώ
(μαζί με το Φ.Π.Α. 24%),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κε βάζε κόλν ηελ ηηκή.
Εθαξκνζηέα λνκνζεζία όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο.
Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό των 10.000,00 ΕΤΡΧ θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.
30-7323.133.
Η έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ όξσλ έγηλε κε ηελ αξηζ.
172/2019 απόθ. Ο.Ε.,
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο, ζηελ δηεύζπλζε : Λ. Κ.
Καξακαλιή & Ακκνρώζηνπ 1 , αιακίλα , 1νο όξνθνο, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο
Δηαγσληζκνύ, στιρ 17-12-2019 ημέπα ΣΡΙΣΗ και ώπα 10.00 π.μ έωρ 10.15 π.μ.
(εκεξνκελία θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ - έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ).
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ΕΡΓΧΝ ΟΔΟΠΟΙΨΑ με
τάξη πτςσίος Α1 τάξη και άνω, θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Ε.Ο.Χ.),
γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε
δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο
ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο
Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ
κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).

ΑΔΑ: 635ΥΩ1Ε-Ξ1Ζ
Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί
πνηλή απνθιεηζκνύ, όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηεο δηαθήξπμεο.
Δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
λ. 4412/2016.
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην ύςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε ποσοστό 5% επί τηρ αξίαρ τηρ σύμβασηρ, σωπίρ
Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζην
πεξηερόκελν ηεο ζύκβαζεο, ηα παξαξηήκαηά ηνπο θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Υπεξεζίαο www.salamina.gr. Γηα λα ππνβάιινπλ
όκσο πξνζθνξά νη ελδηαθεξόκελνη, ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνύλ δσξεάλ ην έληππν
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, από ηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππεύζπλνο θ.
ΜΙΥΑ ΥΑΡΙΚΛΕΙΑ, ηει. 213 2027 387 ή λα ην ηππώζνπλ από ηελ ειεθηξνληθή
κνξθή ηνπ, θέξνληαο ηε ζθξαγίδα θαη ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Υπεξεζίαο.

Ο Δήκαξρνο αιακίλαο
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