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«ΔΙΑΜΟΡΦΧΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ ΓΟΤΜΕΝΙΑ»
Ο Δήμος Παιονίας δηαθεξχηηεη φηη ηελ 26/6/2018 θαη ψξα 10.00 π.μ. (ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζην
Δεκαξρείν Παηνλίαο, ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή Δεκνπξαζία κε ην ζχζηεκα: πξνζθνξάο κε επί κέξνπο πνζνζηά
έθπηωζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδώλ εξγαζηώλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ , εθθξαδόκελα ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηό ( % ) , κε ηα επί κέξνπο πνζνζηά λα βξίζθνληαη ζε νκαιή ζρέζε κεηαμύ
ηνπο, πάλσ ζε ζπκπιεξσκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΔΙΑΜΟΡΦΧΗ
ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΧΝ ΓΟΤΜΕΝΙΑ».
ΣΟ ΕΡΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΜΕ Π/Τ 12.000,00 € ΑΠΟ ΑΣΑ 2018.
Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, κε πξνυπνινγηζκφ
9.677,42€ (δαπάνη εργαζιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπηα).
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηε κειέηε κε αξηζκφ ζεψξεζεο
30/2018 ηεο Δ.Τ.Υ. Δήκνπ Παηνλίαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.677,42 ΕΤΡΩ (τωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
θαη ζην πνζφ ησλ 12.000,00 ΕΤΡΧ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην
έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν paionia.gov.gr ή ελαιιαθηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ Δήκνπ
Παηνλίαο, Μ.Αιεμάλδξνπ 75-77 61200 Πνιχθαζηξν.
Σηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα
εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ
ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα εληφο θαη εθηφο λνκνχ γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ θαη Εκπεηξνηέρλεο θάηνρνη πηπρίσλ, εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα πεξηθεξεηαθψλ
ελνηήησλ, γηα έξγα αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη αλάινγνπ πξνυπνινγηζκνχ 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 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 ηεο παξ. 1
(ε) 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).

Εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη..
Οη εξγνιάβνη Δεκνζίσλ έξγσλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκφζηα έξγα θαζψο θαη δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είλαη 4 κήλεο.
Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε Ο.Ε. ηνπ Δήκνπ Παηνλίαο.
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Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην Δήκν Παηνλίαο, αξκφδηνο ππάιιεινο
Παλαγησηίδεο Ηιίαο (ηει.:2343350152, Φαμ:2343350144), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Πολύκαστρο, 11/6/ 2018
Ο Δήμαρτος Παιονίας

ΓΚΟΤΝΣΕΝΟΤΔΗ ΥΡΗΣΟ
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