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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Δήκνο Δσδψλεο, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ «κε πξνυπνινγηζκφ 70.0000,00 ΕΤΡΩ. κε Φ.Π.Α. 24%
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
882,70€, ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 11.957,70€ θαη ΟΔΟΣΡΩΙΑ-ΑΦΑΛΣΙΚΑ 28.743,60€,
κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 70.000,00 επξψ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ
,απξφβιεπηα, αλαζεψξεζε & ΦΠΑ 24%).
2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.dodoni.gr.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 19/3/2019, ημέπα Σπίτη θαη ψξα 11.00 π.κ.
κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ Ν.
4412/2016. Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί:
1 θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σε έπγα
κατηγοπίαρ ΟΔΟΠΟΙΙΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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.
ε)Επίζεο γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο έξγσλ ΟΔΟΠΟΙΙΑ πος είναι
εγγεγπαμμένερ στα Μητπώα Πεπιυεπειακών ενοτήτυν
2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
3 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.
Δελ 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).
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Εηδηθά γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ειιάδα θαη είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην ΜΕΕΠ ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία
ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Α1 τάξη και άνυ) καθώρ και τα αντίστοισα πτςσία τυν μητπώυν
πεπιυεπειακών ενοτήτυν (ππώην Νομαπσιακών μητπώυν).Καηά ηα άιια
ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 23.4 ηεο δηαθήξπμεο.
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ύτοςρ 1.129,00 εςπώ κε ηζρχ απηήο 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ έσο 19/10/2019απφ
ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο 56.000,00€ ΣΑΕ 055 και 14.000
ΣΑΤΑ (Κ.Α.30-7323.232)Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί.
7. Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξηαθφζηεο εμήληα εκέξεο(360) απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
8. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή .
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