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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
δηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ:

«ΔΡΓΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΑΣΑ)»
Δκτιμώμενηρ αξίαρ 10.000,00 Δςπώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24%),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πλέον
σςμυέποςσα από οικονομική άποτη πποσυοπά μόνο βάσει τιμήρ (σαμηλότεπη
τιμή), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν7 ηεο
δηαθήξπμεο νη φξνη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζ. 162/2019 απφθ.
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο..
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2019 .
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 10.000,00 Δςπώ θαη
αλαιχεηαη ζε:

Δαπάλε Εξγαζηψλ 5.921,40 Δςπώ.

Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.065,85 Δςπώ.

Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ
θνλδπιίνπ Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.048,09 Δςπώ, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο [επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο εξγαζηψλ]
1.935,48 Δςπώ.

Σην αλσηέξσ πνζφ πξνβιέπεηαη αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ 29,18
Δςπώ ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30-7312.012 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ έηνπο
2019.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Λεσθ. Κ. Καξακαλιή 1,
ηελ 4η -12-2019 εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ψξα έλαξμεο 10.00 π.μ. έυρ 10.15 π.μ.
ψξα ιήμεο ηεο απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ
ΔΡΓΧΝ με τάξη πτςσίος Α1 τάξη και άνυ, θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, 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
Σπκθσλίαο, θαζψο θαη

ΑΔΑ: ΩΓ82Ω1Ε-ΦΙΥ

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.
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 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. Σε 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).
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε ποσοστό 5% επί τηρ αξίαρ τηρ σύμβασηρ, συπίρ
Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18
είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε
επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο (Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΛΔΧΦ. ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1
& ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ).
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ
ηελ Δ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ζηνλ 1ν φξνθν.
Τειέθσλν γηα πιεξνθνξίεο: 213 2027387 - 213 2027391.
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