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Αρ. Πρωτ. : 8910

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του έργου:
«Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 11 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φαρκαδόνας, θα διεξαχθεί δημόσιος
μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου
χώρου παραπλεύρως κοιμητηρίου Ζάρκου»
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 39.024,39 € χωρίς
Φ.Π.Α. (48.000,00 με Φ.Π.Α.)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:
α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην:
στα μητρώα Περιφειακών Ενοτήτων και στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά
β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τη ζητούμενη του
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών,
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 760,00
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Φαρκαδόνας.
Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη) που ελέγχονται
και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, κατά την κατάθεση της προσφοράς θα υποβληθούν και
φωτοαντίγραφα που θα παραμείνουν στον φάκελο προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. .Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις (4) μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να
συμπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφραγισμένο που θα χορηγεί ο Δήμος
Φαρκαδόνας, με καταβολή δέκα πέντε ευρώ (15,00 €).
Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και
την 06/08/2015
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Φαρκαδόνας (τηλ.: 24333
50019, 50020 Παν. Ράδο, Ευδ. Παπαϊωάννου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα

20/07/2015

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Αθανάσιος Μεριβάκης
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