ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 51636/31-07-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διενεργεί ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου :
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 466Γ - 469»
Προϋπολογισµός δηµοπράτησης : 300.000,00 € (µε Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
241.584,13 € (χωρίς Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση).
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγµάτων,
υπουργικών αποφάσεων, κλπ.) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους,
β) τους όρους της ∆ιακήρυξης, καθώς και της Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - ∆. Αγρινίου.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ΤΙΜΩΝ του άρθρου 95 παράγραφος § 2α του Ν.4412/16.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
(Π.Ε.Ο. Αγρινίου - Ιωαννίνων (κτίριο πρώην ∆ηµαρχείου Νεάπολης) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται
η 28-09-2017, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.
Τα τεύχη δηµοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους µέχρι την 22-09-2017 ηµέρα
Παρασκευή.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, και
στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, 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 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.
Οικονοµικός Φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, και 4 του αρ. 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του αρ. 76 του Ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ.
κοινοπραξία).
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.838,71 ευρώ, (2% του προϋπολογισµού εκτός Φ.Π.Α.) και
δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης για την προσφορά είναι έξι (6) µήνες.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου.
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α (ΚΑ 30-7323.033).
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΟΚΤΩ (8) ηµερολογιακούς µήνες και
αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης.
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό,
διατίθενται µέχρι 22-09-2017, στα γραφεία της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου, Π.Ε.Ο.
Αγρινίου - Ιωαννίνων (κτίριο πρώην ∆ηµαρχείο Νεάπολης), τηλ.: 26413-60723, 60733, fax: 26410-60738
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη είναι αναρτηµένα στην διαδικτυακή διεύθυνση του ∆. Αγρινίου
www.cityofagrinio.gr/ενηµέρωση/προκηρύξεις - διαγωνισµοί._

Αγρίνιο 31/07/2017
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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