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ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΥΡΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

∆ιακηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την επιλογή αναδόχου του
έργου : «Κατασκευή βρεφονηπιακού Σταθµού Στύρων», µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 122.000,00 € και αναλύεται σε : ∆απάνη
Εργασιών : 67.021,70 €, Γενικά έξοδα & Όφελος εργολάβου: 12.063,91 €, Απρόβλεπτα 15% :
11.862,84 €, ∆απάνη Απολογιστικών Εργασιών: 2.000,00 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης : 5.438,65 €, και
Φ.Π.Α. 24% : 23.612,90 €. Το έργο χρηµατοδοτείται, από ίδιους πόρους του ∆ήµου (Κ.Α. : 30.7321-05).
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5-9-2022,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00µµ. Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 9-9-2022, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πµ.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ έργων 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 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.
Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις
οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες
και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση
εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς
φορείς της Ένωσης .
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων ευρώ και εβδοµήντα
τεσσάρων λεπτών (1.967,74 ευρώ). Η εγγυητική απευθύνεται προς το δήµο Καρύστου, και πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι µέχρι
5/11/2023. Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα
δέκα (13) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές
ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimoskarystou.gr .
Ο δήµαρχος Καρύστου
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