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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο Δήκνο Ακθίπνιεο πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ζσνοπηικό διαγωνιζμό γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ:
«ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ Σ.Κ. ΑΜΦΙΠΟΛΗ» κε πξνυπνινγηζκφ κειέηεο 15.999,99 € κε Φ.Π.Α.
θαη πξνο δεκνπξάηεζε 12.903,22 € ρσξίο Φ.Π.Α.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 04-09-2018 εκέξα Tρίηη θαη ψξα 10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο ησλ
πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Ακθίπνιεο, ζην Δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηεο
Πξψηεο, θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε ενιαίο ποζοζηό έκπηωζης επί ηνηο εθαηφ, επί ησλ
ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ηνπ άξζξνπ 125 ηοσ Ν. 4412/2016.
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί: θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ εγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξψν (ΜΕΕΠ), εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη νη
εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ κε έδξα ην Ννκφ εξξψλ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα έξγα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο
Έλσζεο,β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 πκθσλίαο, θαζψο θαη 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.
Εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη (άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016).
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δχν (2) κήλεο.
Ωο θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή)
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Εζσηεξηθψλ ( πξψελ) Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.dimos-amfipolis.gr πιελ ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ην νπνίν ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα Γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Ακθίπνιεο ζηελ
Σ.Κ. Πξψηεο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο , Πιεξνθνξίεο Γξακκαηηθνπνχινπ Μαξία,
ηει.2324350212 κέρξη ηελ 30-08-2018.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ.
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