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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
δηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία
γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν έξγνπ:
«ςνηήπηζη καθαπιζμόρ δαζικού οδικού δικηύος Δήμος αλαμίναρ
(ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ)».
Εκηιμώμενηρ αξίαρ 72.230,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 24%),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: α) ην άξζξν 117 ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη ππφ
ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ β) θαζψο θαη ηηο εηδηθφηεξνπο δηαηάμεηο φπσο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1.4 ηεο δηαθήξπμεο νη φξνη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ
ππ’ αξηζ. 222/2019 απφθ. Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο..
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο Σχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά θαη κφλν βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο γηα ην έλα θαη
κνλαδηθφ ηκήκα ηεο παξνρήο ππεξεζίαο (ρακειφηεξε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α).
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 72.230,00 Εςπώ θαη
ε δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 35-7321.037 ηνπ πξνυπ/ζκνχ. ηνπ Δήκνπ έηνπο 2019.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Λεσθ. Κ. Καξακαλιή 1,
ηελ 3-2-2020 εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ θαη ψξα έλαξμεο 10.00 π.μ. έωρ 10.15 π.μ. ψξα
ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, 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
Σπκθσλίαο, 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.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ζπλεηαηξηζκνί, θνηλνπξαμίεο, θιπ.),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ .

ΑΔΑ: 6Π6ΣΩ1Ε-Υ9Γ
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ΔΕΝ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο
ζπκκεηνρήο. (Αξζξν 72 παξ.1α Ν.4412/2016).
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ αξίαρ ηηρ ζύμβαζηρ, σωπίρ
Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή.
Ο θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, φζα δηθαηνινγεηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2.4.2 έσο 2.4.4. ηεο
νηθείαο δηαθήξπμεο.
Οη θάθεινη ηωλ πξνζθνξώλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5, ηεο
Δηαθήξπμεο,
 είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγωληζκνύ, ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 & ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ, ΤΚ 18900),

 είηε (β) κε απνζηνιή, επί απνδείμεη, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ΛΕΩΦ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 & ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ, ΤΚ 189 00),

 είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξωηόθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ΛΕΩΦ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 &ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ, ΤΚ 189 00).
Σε πεξίπηωζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξωηόθνιιν, νη θάθεινη
πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ έρνπλ πξωηνθνιιεζεί ζην πξωηόθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγωληζκό, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία
θαη ώξα ηνπ δηαγωληζκνύ, όπωο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνύζαο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο απφ ηελ Δ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ .
Πιεξνθνξίεο ΙΓΑΛΑ ΜΙΥΑΛΗ, 213 2027 422.
E-mail/ ilektrofotismos@0165.syzefxis.gov.gr
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