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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την
επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΑΑ» με προϋπολογισμό 74.137,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ(Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ.
36/13-12-2001))
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» και «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» με προϋπολογισμό
59.757,54 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και αναθεώρηση και ΦΠΑ 14.349,01 Ευρώ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Καταστήματος (Ιωάννου Μπάρλου Τ.Κ. 32005
Δίστομο) μέχρι τις 13 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας
(http://www.daa.gov.gr). Για να υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το
έντυπο της Οικονομικής προσφοράς από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι τις 13 Ιουλίου
2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 από την έδρα της υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Διστόμου –
Αράχοβας - Αντίκυρας, Λουκά Μπάρλου)
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2267950203 και 2267022296, ΦΑΞ επικοινωνίας 2267350250,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Λαγογιάννης Χαράλαμπος, υπάλληλος της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με την περ. α)
της παρ. 2 του άρθρο 95 του Ν.4412/2016
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Οικονομικοί φορείς ή ενώσεις οικονομικών φορέων, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»,
στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ», Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και που είναι εγκατεστημένοι σε:
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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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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.
4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1195,15 ευρώ
και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 16
Φεβρουαρίου 2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες
5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 ΑΡΙΘ. 2003ΣΕ05500005
6. H προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διστόμου –
Αράχοβας - Αντίκυρας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

