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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 6678 / 11 - 10 - 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύναψης σύμβασης (άρ. 117 του Ν.
4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την
τιμή, η οποία θα υποβληθεί με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιμών Τιμολογίου της
Μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 2α του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή ράμπας στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίτσας» (CPV 45000000-7)
προϋπολογισμού μελέτης 3.499,48 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2018 του Δήμου Ερυμάνθου ύψους 3.500,00 €. Η
συνολική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2018 στον
Κ.Α.Ε. 10-7311.010 (3.499,48€).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή,
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ερυμάνθου, στη Χαλανδρίτσα Ν. Αχαΐας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τευχών και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Ερυμάνθου www.erymanthou.gr.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω καθώς επίσης και κοινοπραξίες εργοληπτικών
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) για έργα
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιακά μητρώα) για έργα
κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» ή Κοινοπραξίες μεταξύ των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων των προαναφερόμενων κατηγοριών
Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (1) ένα μήνα και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης
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Για την παραλαβή των τευχών από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ερυμάνθου, Χαλανδρίτσα, Τ.Κ. 25008,
Πληροφορίες κ. Τσιλίγκα Ευάγγελο τηλ.: 26943-60330 (έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα έγγραφα της σύμβασης), οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ένα (1,00 €) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2694360330.
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