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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δημος Μυκης προκηρυσσεί συνοπτίκο δίαγωνίσμο µε εγγραφες προσφορες γία την αναθεση
του εργου «"Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις σε οικ. Δ.Ε. Μύκης»,
προυπολογίσμου μελετης 60.00000.€ µε ΦΠΑ 24%, συμφωνα µε το αρθρο 117 του
Ν.4412/2016.
Η προυπολογίζομενη συνολίκη δαπανη του εργου σε ευρω αναλυεταί ως εξης:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕ+ΟΕ 18%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.656,30
6.418,13
42.074,43
6.311,16
1,51
48.387,10
11.612,90
60.000,00

2. Γία την παραλαβη των τευχων, οί ενδίαφερομενοί καταβαλλουν τη δαπανη αναπαραγωγης
τους, που ανερχεταί σε 5,00 ΕΥΡΩ, εκτος αν ο ενδίαφερομενος αναλαβεί με δαπανη καί επίμελεία
του την αναπαραγωγη. Οί ενδίαφερομενοί μπορουν ακομα, να λαβουν γνωση των εγγραφων της
συμβασης στα γραφεία της αναθετουσας αρχης κατα τίς εργασίμες ημερες καί ωρες (γραφείο
Τμηματος Τεχνίκων Υπηρεσίων Δημου Μυκης,). Μπορουν επίσης να λαβουν αντίγραφα αυτων
με δαπανες καί φροντίδα τους. Οί ενδίαφερομενοί μπορουν να παραλαβουν τα παραπανω
στοίχεία καί ταχυδρομίκα, εφοσον τα ζητησουν εγκαίρα καί εμβασουν, κατοπίν συνεννοησης με
την αναθετουσα αρχη, περαν της αναφερομενης στο πρωτο εδαφίο δαπανης καί τη δαπανη της
ταχυδρομίκης αποστολης τους. Η αναθετουσα αρχη αποστελλεί τα ζητηθεντα στοίχεία μεσω των
Ελληνίκων Ταχυδρομείων η ίδίωτίκων εταίρείων μεταφορας αλληλογραφίας καί χωρίς να φερεί
ευθυνη γία την εγκαίρη αφίξη τους στον ενδίαφερομενο
. Οί ενδίαφερομενοί μπορουν να παραλαβουν τα παραπανω στοίχεία καί απο την ίστοσελίδα του
Δημου Μυκης www.dimosmykis.gr
Εφοσον εχουν ζητηθεί εγκαίρως, οί αναθετουσες αρχες παρεχουν σε ολους τους προσφεροντες
που συμμετεχουν στη δίαδίκασία συναψης συμβασης συμπληρωματίκες πληροφορίες σχετίκα με
τίς προδίαγραφες καί οποίαδηποτε σχετίκα δίκαίολογητίκα, το αργοτερο στίς 11/4/2019.
3. H δίακηρυξη του εργου εχεί συνταχθεί απλουστευμενη µε βαση το προτυπο δίακηρυξης
δημοσίων συμβασεων εργου κατω των ορίων του ν. 4412/2016, με κρίτηρίο αναθεσης την πλεον
συμφερουσα απο οίκονομίκη αποψη προσφορα με βαση την τίμη συμφωνα με την αρίθμ.
182/2016 Αποφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ/Β/4269/30-12-2016) .
4. Ο συνοπτίκος δίαγωνίσμος θα δίεξαχθεί την 16/4/2019 , ημερα Τρίτη καί ωρα 10:00π.µ. (ωρα
ληξης) στα γραφείο του τμηματος Τεχνίκων Υπηρεσίων Δημου Μυκης απο την αρμοδία
Επίτροπη Δίαγωνίσμου. Αν γία οποίονδηποτε λογο δεν δίεξαχθεί ο δίαγωνίσμος την
προαναφερθείσα ημερομηνία η αν δίεξαχθεί µεν αλλα δεν κατατεθεί καμία προσφορα, θα
δίενεργηθεί σε νεα ημερομηνία που θα καθορίσεί µε πραξη της η Αναθετουσα Αρχη καί η οποία
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θα γνωστοποίηθεί µε fax πεντε (5) τουλαχίστον εργασίμες ημερες πρίν τη νεα ημερομηνία, σε
οσους ελαβαν τευχη του δίαγωνίσμου, καί την ίδία ωρα (10:00 π.µ). Η ίδία δίαδίκασία μπορεί να
επαναληφθεί δευτερη η καί τρίτη φορα µε τους ίδίους ορους καί προυποθεσείς, αρθρο 98
παραγραφος 1 περί πτωση α του Ν.4412/2016.
5. Η επίλογη του Αναδοχου, θα γίνεί συμφωνα µε την δίαδίκασία του συνοπτίκου δίαγωνίσμου
καί κρίτηρίο αναθεσης την πλεον συμφερουσα απο οίκονομίκης αποψης προσφορα, µονο βασεί
τίμης του αρθρου 86 του Ν.4412/2016. Η οίκονομίκη προσφορα των δίαγωνίζομενων, θα
συνταχθεί καί υποβληθεί με το συστημα με το συστημα προσφορας με ενίαίο ποσοστο εκπτωσης,
της παρ.1 του αρθρου 125 του Ν.4412/2016.
6. Στο δίαγωνίσμο δίκαίουνταί να συμμετασχουν:
6.1 Δίκαίωμα συμμετοχης εχουν φυσίκα η νομίκα προσωπα, η ενωσείς αυτων που
δραστηρίοποίουνταί ως εγγεγραμμενες στο Μητρωο Εργοληπτίκων Επίχείρησεων (Μ.Ε.ΕΠ.),
που τηρείταί στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εφοσον ανηκουν στην Α1, ταξη καί ανω γία εργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ η στα Μητρωα Περίφερείακων Ενοτητων, γία εργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με βαση το ίσχυον ανωτατο ορίο προυπολογίσμου καί που είναί εγκατεστημενα σε:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαίκου Οίκονομίκου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χωρες που εχουν υπογραψεί καί κυρωσεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση
δημοσία συμβαση καλυπτεταί απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκες σημείωσείς
του σχετίκου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνίας, καθως καί
δ) σε τρίτες χωρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου καί
εχουν συναψεί δίμερείς η πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θεματα δίαδίκασίων
αναθεσης δημοσίων συμβασεων.
6.2 Οίκονομίκος φορεας συμμετεχεί είτε μεμονωμενα είτε ως μελος ενωσης. ,
6.3 Οί ενωσείς οίκονομίκων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 καί 4 του αρθρου
19 καί των παρ. 1 (ε) καί 3 (β )του αρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαίτείταί απο τίς εν λογω ενωσείς να περίβληθουν συγκεκρίμενη νομίκη μορφη γία την
υποβολη προσφορας. Σε περίπτωση που η ενωση αναδείχθεί αναδοχος η νομίκη της μορφη
πρεπεί να είναί τετοία που να εξασφαλίζεταί η υπαρξη ενος καί μοναδίκου φορολογίκου μητρωου
γία την ενωση (πχ κοίνοπραξία).
7. Το εργο χρηματοδοτείταί απο ΣΑΤΑ καί είναί εγγεγραμμενο στο Τεχνίκο Προγραμμα του Δημου
Μυκης ετους 2019.
8. Προκαταβολη δε θα χορηγηθεί.
9. Εγγυηση συμμετοχης δεν απαίτείταί.
10. Το αποτελεσμα της δημοπρασίας θα εγκρίθεί απο την Αναθετουσα Αρχη που είναί ο Δημος
Μυκης µε το αρμοδίο οργανο του, την Οίκονομίκη Επίτροπη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ
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