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Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας
Βασιλικών
50.000,00Δπξψ (κε Φ.Π.Α. 24%)
.Α.Σ.Α. Π.Δ. Κ.Α. 30.7322.0023

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Γήκαξρνο Λακηέσλ πξνθεξχζζεη δεκφζηα δηαγσληζκφ πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 4412/2016, φπσο απηά ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο Γηαθήξπμεο, γηα ηελ
αλάδεημε κεηνδφηε εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας
Βασιλικών , πξνυπνινγηζκνχ 50.000,00 Εςπώ κε ην Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ :
θαηεγνξία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, κε πξνυπνινγηζκφ 40.306,10 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη
απξφβιεπηα).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, ΔΤ
θιπ), απφ ηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τπνδνκψλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, δηεχζπλζε: Φιέκηλγθ
& Δξπζξνχ ηαπξνχ, Λακία (ηει. 2231351035, FAX 2231022465) - 2νο φξνθνο, θαηά ηηο εξγάζηκεο ήκεξεο
θαη ψξεο, κέρξη θαη ηελ 10/07/2020, κε ηελ θαηαβνιή ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ (Φιέκηγθ & Δξπζξνχ
ηαπξνχ) πνζνχ δεκαπένηε (15) εςπώ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 14 Ιοςλίος ηος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.μ. (ιήμε
παξαιαβήο πξνζθνξψλ), ζηα Γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τπνδνκψλ & Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, νδφο
Φιέκηλγθ & Δξπζξνχ ηαπξνχ (ηει. 2231351035, FAX 2231022465) ζηε Λακία, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο, φπνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθέξνπλ επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95, παξ. 2α ηνπ Ν.4412/2016.
ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Α. Επγοληπηικέρ Επισειπήζειρ:
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.ΤΠ. ηνπ
ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάξη και άνω, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
β. Δγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ γηα ηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. Γ17α/04/50/Φ Ν 430/2-10-01 απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ Β 1314/11-10-01),
(εθφζνλ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ)
γ. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία
αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π.
δ. Πξνεξρφκελεο απφ ηα σο αλσηέξσ (γ) θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
2. Ενώζειρ ηων Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β, γ θαη δ
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. ε 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
κοινοππαξία).
1

Δεν απαιηείηαι εγγύηζη ζςμμεηοσήρ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο .Α.Σ.Α. Π.Ε., κε θσδηθφ έξγνπ Κ.Α. 30.7322.0023 ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε.
Λακία, …………….2020
Κνηλνπνίεζε
1.Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο
Νίθεο 4 - 10248 - Αζήλα
2. Σερληθφ Δπηκειεηήξην Σκ. Αλαη. ηεξεάο
Πιαηεία Διεπζεξίαο - ΛΑΜΙΑ 35131
3. χιινγν Δξγνιεπηψλ Φζ/δαο
σθξάηνπο 8 - ΛΑΜΙΑ 35132
4. Γηαδηθηπαθφο ηφπνο Γήκνπ Λακηέσλ
5. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.
6. Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.
7. Σνηρνθφιιεζε.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

Καπαΐζκορ Εςθύμιορ

