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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
OΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. εκτιμώμενης αξίας 60.000,00
Ευρώ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα α) τις διατάξεις του ν.
4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους διακήρυξης της υπ’ αριθμ. 398/2016 απόφ.
Οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ. Καραμανλή 1
στις 16-2-2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.15 π.μ. ώρα
λήξης της αποδοχής των προσφορών.
Στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην ΤΑΞΗ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΕΠ 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.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση της συμμετοχής στη Δημοπρασία ανέρχεται στο ποσόν των 968,00 €
σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ Δήμου Σαλαμίνας (αριθ. ενάρ. έργου
ΚΑ 30-7323.024)

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία στον 1ο όροφο από τον κ. Αριστείδη Περδικούρη
Τηλέφωνο για πληροφορίες:. 213 2027 391.
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