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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχου για την κατασκευή του έργου, «ΒΕΛΤΙΩΣΗ- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ με προϋπολογισμό 320.000,00 ΕΥΡΩ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Λ.Κ.
Καραμανλή 1, μέχρι την 5η -7-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία στον 1 ο
όροφο στο τηλέφωνο 213 2027 387, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μίχα
Χαρίκλεια.
3. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30,00 €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη
συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2β του Ν.4412/2016.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 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.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
5.161,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
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