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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου του
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» με CPV 50700000-2, εκτιμώμενης αξίας 40.799,75 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 24.246,89 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
4.364,44 €, απρόβλεπτα 15% 4.291,70 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
3 Μαντούδι, από την ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 121, παρ. 1γ του Ν.
4412/2016) μέχρι τις 31/10/2019. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22273502317, FAX επικοινωνίας
2227023440. Επίσης, είναι δυνατή η ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στα τεύχη δημοπράτησης και στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου
του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας www.malian.gov.gr, εκτός του Εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς που διατίθεται υποχρεωτικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
3. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως των άρθρων 116 και
117.
4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.(α)
του ν. 4412/2016 σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί
με
ανακοίνωση
στην
παραπάνω
αναφερόμενη
ιστοσελίδα
του
Δήμου.
5.Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (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 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα
Περιφερειακών Ενοτήτων, προϋπολογισμού 32.903,02 Ευρώ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. απρόβλεπτα) με βάση το ισχύον
ανώτατο όριο προϋπολογισμού 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 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.
6.Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε
και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.
7.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το έργο
χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και φέρει Κ.Α. 60-7331.0001. Δεν
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
8.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
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