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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
1. Ο Γήκνο Λνθξψλ, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ “ ΗΛΕΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ ΓΗΠΕΔΟΤ Δ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΗ ”, κε
πξνυπνινγηζκφ 297.600,00 € , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
2. Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
τάξηρ Α1και άνω, κε πξνυπνινγηζκφ 297.600,00 (δαπάλεεξγαζηψλ, Δ ΟΔ θαη
απξφβιεπηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. θαη CPV: 51100000-3
3. Η Γηαθήξπμε
δεκνζηεχζεθε ζην ΚΗΜΓΗ
17PROC002055379).

ζηηο 6/10/2017 κε (ΑΓΑΜ

4. Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο αλαξηάηαη α. ην ΚΗΜΓΗ ζηηο 6/10/2017 β.
ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ. :http://www.promitheus.gov.gr ζηηο
6/10/2017.θαη γ.ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.dimoslokron.gov.gr.gr)
5. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπνi, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα “Γηαχγεηα”
diavgeia.gov.gr. ζηηο 6/10/2017.
6.

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ Σχπν ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

7.
Πληροθορίες ζηο ηηλέθωνο 2233023707 FAX επικοινωνίας 2233022606,
αρμόδιος σπάλληλος για επικοινωνία κ. Γεωργίηζης Ηλίας.
8.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ πξφηππε δηαθήξπμε
πνπ εγθξίζεθε κε (Β 3074/6-9-2017 ε κε αξηζκ. 29Δ/ 18-8-2017 απφθαζε ηεο
Αξρήο «Έθδνζε πξνηχπσλ ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε
ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ άλσ ησλ νξίσλ θαη θάησ ησλ
νξίσλ ηνπ λ. 4412/2016 (A΄ 147 , κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή».
9.Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζηελ δηαδπθηηαθή πχιε
www.promitheous.gov.gr, ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. Ηκεξνκελία θαη ψξα έλαξμεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ: Σξίηε 31/10/2017 θαη ψξα 17:νν. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα
ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Σξίηε 7/11/2017 θαη ψξα 17:00. Η ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ 14ε Ννεκβξίνπ θαη ψξα 10πκ.
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10.Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη αλσηέξσ.
11. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
α. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ. πνπ ηεξείηαη ζηε . .Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.Γ .., εθφζνλαλήθνπλ
ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟ ΚΑ.iiθαη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα ζε:
α ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ. ,
γ ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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
πκθσλίαο,
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.
β. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. iii,
γ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε θαη 3 (β ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ 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 χπαξμε ελφο θαη
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία .
1. ηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγςητικήρ επιστολήρ
χςνπο 4.800,00ΕΤΡΧ, πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Γήκν Λνθξσλ, κε ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ οκτώ (8) μηνών και τπιάντα (30) ημεπών, απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη νθηψ κήλεο.
2. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εληθή ξακκαηεία Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ.
3. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.
4. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ Λνθξψλ.
5. Γειψζεηο ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΟΚΡΩΝ
Ν ΚΟΛΑΟ ΔΛ. Λ ΟΛ Ο

