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ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση  κεντρικής  πλατείας
Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΣΑΤΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Κ.Α. 30-7322.034

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ζηρού

Προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο  ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό (ανοιχτή διαδικασία

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)), με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης

για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 95 του Ν.

4412/2016), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου

«Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού»

προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών:   228.487,77   Ευρώ   

και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 132.476,19 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 23.845,71 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.
+Ο.Ε.) 23.448,29 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156
παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.

Αναθεώρηση 4.494,14 €

Σύνολο 228.487,77   Ευρώ   

Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ και τα τακτικά έσοδα του Δήμου Ζηρού

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνi ορίζεται η 04-01-2018, ημέρα

Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 04-01-2018,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νση Τ.Υ. Π. & Π που βρίσκονται στο Δημαρχείο

Ζηρού.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών που δραστηριοποιούνται  και ανήκουν στην Α1 τάξη
πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ,  στην Α1 τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και  στην Α1 τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.

2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
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  (πχ
κοινοπραξία).

Για  την  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από   τους  συμμετέχοντες
Οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου  72  του  ν.  4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.685,29 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον

όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν

στην ένωση.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την Διακήρυξη του έργου.
Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα της

σύμβασης στον  ειδικό,  δημόσια  προσβάσιμο,  χώρο  “ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης

www  .  promitheus  .  gov  .  gr,  στο  ΚΗΜΔΗΣ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ζηρού

www.dimoszirou.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στον Δήμο Ζηρού (Αρμόδιος: Γεώργιος Μισηρλής τηλ. 2683 3 60614).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

http://www.dimoszirou.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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