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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο Δήκνο Λνθξώλ δηαθεξύζζεη ηελ κε ζςνοπηικό διαγωνιζμό επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ:
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ ΣΗ Γ.Κ. ΛΙΒΑΝΑΣΧΝ »
Α.Μ. : 2/2017 και CPV 50800000 -3 πνπ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ.
2.(α) ηνπ λ.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ.
1. Ο ζπλνπηηθόο Δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 14/12/2017, εκέξα Πέμπηη κε ώξα ιήμεο
παξάδνζεο πξνζθνξώλ ηελ 10.00 π.μ ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Λνθξώλ ελώπηνλ ηεο
αξκόδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε
απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ κέρξη ηε μέπα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί
θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη
ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η απόθαζε απηή
θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα
εκεξνκελία, ζε όζνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, θαη
αλαξηάηαη, ζην ΚΗΜΔΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
2. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 60.000 Δςπώ θαη αλαιύεηαη ζε
Τδπαςλικέρ Δπγαζίερ πποϋπολογιζμού 35.437,35 € με Γ.Δ , Ο.Δ (18%) & Αππόβλεπηα
(15%), Αναθεώπηζη : 298,62 € και Φ.Π.Α (24%) : 11.612,90 €
3. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα
εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Ε.Ε.Π ζηη Α1 ηάξη και άνω για
έπγα καηηγοπίαρ ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ή ζηα Μεηξώα Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ, γηα έξγα
θαηεγνξίαο ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ .
4. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζύζηεκα πξνζθνξάο
επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκώλ, κε έιεγρν νκαιόηεηαο ησλ επηκέξνπο
πνζνζηώλ έθπησζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ.4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α’) θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ απηνύ.
5. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο
.
6. Σν έξγν κε ΚΑ 25.7312.0087 ρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γημοζίων Δπενδύζεων (ΑΣΑ) θαη ππόθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα
Έξγα απηά.
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7. Η νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 30 ημέπερ. Οη απνθιεηζηηθέο θαη
ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ε..Τ.
8. Εγγπεηηθή επηζηνιή πκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 967,00 ΔΤΡΧ.
9. Πποζθέπεηαι ελεύθεπη, πλήπηρ, άμεζη και δωπεάν ηλεκηπονική ππόζβαζη ζηα
έγγξαθα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΗΜΟΤ ΛΟΚΡΏΝ : www.dimos-lokron.gov.gr.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟ

