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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Η ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
διακηπωζζει ζςνοπηικψ διαγυνιζμψ
για ηην επιλογή αναδψσος για ηην καηαζκεςή ηος έπγος: «σντήρηση πλατειών και
κοινοτρήστων τώρων (ΑΣΑ)» με κπιηήπιο καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ
οικονομική άποτη πποζθοπά βάζη ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή), ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ:
Σος Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημψζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειϊν και Τπηπεζιϊν
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Συν άπθπυν 80-110 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κωπυζη ηηρ Κυδικοποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίυν
έπγυν» (ΚΔΕ), ηος ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην
εθαπμογή αναπηςξιακϊν παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, ηος ν.
4278/2014 (Α΄157) και ειδικψηεπα ηο άπθπο 59 «Άπζη πεπιοπιζμϊν ζςμμεηοσήρ
επγοληπηικϊν επισειπήζευν ζε δημψζια έπγα», ηος ν. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ
δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) –
δημψζιο λογιζηικψ και άλλερ διαηάξειρ», ψπυρ ιζσωει και ψζερ αναθέπονηαι ζηην απιθ.
319/2018 απψθ. Οικονομικήρ Επιηποπήρ ζωμθυνα με ηην οποία καηαπηίζθηκαν και οι
ψποι διακήπςξηρ.
Η εκηιμϊμενη αξία ηηρ ζωμβαζηρ ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 28.028,62 €
ζςμπεπιλαμβανομένυν ΓΕ και Ο.Ε., αππψβλεπηα και αναθεϊπηζη, ενϊ η ηελική δαπάνη με
ΦΠΑ θα θθάζει ζηο ποζψν ηυν 34.755,49 € και σπημαηοδοηείηαι απψ ΑΣΑ.
Η δαπάνη θα βαπωνει ηον Κ.Α. 30-7321.082 ηος πποχπολογιζμοω ηος Δήμος έηοςρ 2018.
Ο διαγυνιζμψρ θα διεξασθεί ζηο Δημοηικψ Καηάζηημα Λευθ. Κ. Καπαμανλή 1 ηην
20η-11-2018 ημέπα ΣΡΙΣΗ και ϊπα έναπξηρ 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. ϊπα λήξηρ ηηρ
αποδοσήρ ηυν πποζθοπϊν.
ηο διαγυνιζμψ Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έσοςν θςζικά ή νομικά ππψζυπα, ή ενϊζειρ
αςηϊν πος δπαζηηπιοποιοωνηαι ζηον ηομέα εκηέλεζηρ δημοζίυν έπγυν και πος είναι
εγκαηεζηημένα ζε:
α) ζε κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ,
β) ζε κπάηορ-μέλορ ηος Εςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Δ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ ανάθεζη
δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ γενικέρ ζημειϊζειρ ηος
ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ ςμθυνίαρ, καθϊρ και
δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος και έσοςν
ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ
δημοζίυν ζςμβάζευν και ψζα αναθέπονηαι ζηο άπθπο 21 ηηρ διακήπςξηρ.

Όζον αθοπά ηην καηαλληλψηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιψηηηαρ, οι
πποζθέπονηερ πος είναι εγκαηεζηημένοι ζηην Ελλάδα ςποβάλλοςν όςοι Τάξη Α1 και άνω
για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕΕΠ.
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Για ηην ζςμμεηοσή ζηον διαγυνιζμψ απαιηείηαι η καηάθεζη απψ ηοςρ ζςμμεηέσονηερ
οικονομικοωρ θοπείρ, καηά ηοςρ ψποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος ν. 4412/2016,
εγγςηηικήρ επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ, πος ανέπσεηαι ζηο ποζψ ηυν 560,57 εςπϊ.
Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ,
ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε
ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Φ.Π.Α. και κατατύθεται πριν ό κατϊ την
υπογραφό τησ ςύμβαςησ, απεςθωνεηαι δε ππορ ηην Απσή.

Οι ενδιαθεπψμενοι ππέπει να ςποβάλλοςν γπαπηή πποζθοπά ππορ ηην επιηποπή, έυρ
ηην ανυηέπυ πποθεζμία, ζςνοδεςψμενη απψ ηα δικαιολογηηικά ψπυρ αναθέπονηαι ζηο
άπθπο 3 ηηρ διακήπςξηρ.
Πληποθοπίερ για ηον διαγυνιζμψ παπέσονηαι καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ϊπερ απψ
ηην Δ/νζη Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ζηον 1ο ψποθο.
Σηλέθυνο για πληποθοπίερ: 213 2027387 - 213 2027391.
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