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ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Kατασκευή τοιχίων αντιιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις ΔΕ Κοτύλης, ΔΕ Σατρών
και ΔΚ Ωραίου
Εκτιμώμενης αξίας 32.258,06€
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
Προκηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό διαδικασία επιλογής αναδόχου για την
εκτέλεση του έργου: «Kατασκευή τοιχίων αντιιστήριξης και τσιμεντοστρώσεις ΔΕ
Κοτύλης, ΔΕ Σατρών και ΔΚ Ωραίου», εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.
24% ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων στην
αντίστοιχη κατηγορία ΜΕΕΠ (οδοποιίας) και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και
μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση.
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα
που βρίσκεται στον οικισμό Σμίνθης, Τ.Κ. 67100, Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας,
σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την

17η του μηνός Νοεμβρίου , του

έτους 2020, ημέρα Τρίτη (λαμβάνοντας τα υποχρεωτικά μέτρα κατά του covid-19)
Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09.30 π.µ. και η ώρα λήξης 10:00 π.µ.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
12. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Η

δαπάνη

εκτέλεσης

του

έργου

θα

βαρύνει

τον

Κ.Α.

30-7323.040

του

προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020.
13. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) για δέκα (10) ημέρες και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www.dimosmykis.gr/).
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