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ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ
35.7322.03

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ
Δηαθεξχζζεη αλνηρηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία κέζσ ΕΗΔΗ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ
έξγνπ : « ΑΝΑΠΛΑΕΙ ΚΑΡΤΣΟΤ » (CPV 45233260-9), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 420.000,00 € θαη αλαιχεηαη ζε: Δαπάλε
Εξγαζηψλ: 249.589,50 €, Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ: 44.926,11 €, Απξφβιεπηα 15%:
44.177,34 €, Πξφβιεςε Αλαζεψξεζεο: 16,73 €, θαη ΦΠΑ 24%: 81.290,32 €. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη
απφ πηζηψζεηο ΑΣΑ, ΑΠΕ θαη ΕΣΕΡΠ.
Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 12/04/2018
εκέξα Πέμπηη θαη ψξα 13.00 μ.μ. Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 18/04/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ
δηαγσληδνκέλσλ ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άρθρο 95 παράγραφος 2α
τοσ Ν.4412/2016.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο έπγων οικοδομικών, οδοποιίαρ, ςδπαςλικών, ππαζίνος θαη
ηλεκηπομησανολογικών 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. Ο Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα , είηε σο κέινο
έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ
19 θαη ηεο παξ. 1(ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016. Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην ΜΕΕΠ : Α2 ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Α1
ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, Α1 ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ, Α1 ηάμεο
θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία ΠΡΑΙΝΟΤ
θαη Α1 ηάμεο θαη άλσ ζηελ θαηεγνξία
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 6.774,19€. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Η εγγπεηηθή απεπζχλεηαη πξνο ην δήκν Καξχζηνπ,
θαη πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 12-11-2018. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ
δηαγσληζκφ γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνερ απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, θαη αξηζκφ ΕΗΔΗ 71775, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
http://www.dimoskarystou.gr/city/notice-category/δηαγσληζκνί-πξνθεξχμεηο.
Ο δήκαξρνο Καξχζηνπ
Ραβηφινο Ειεπζέξηνο

