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Αρ. Πρωτ. 3212

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ”
Ο Δήμαρχος Οιχαλίας
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του

έργου

“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ”, προϋπολογισμού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

69.925,16

ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Οιχαλίας.
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός:Πλ. Αγ. Ιωάννου – Μελιγαλάς.
Ταχ.Κωδ.: 240.02.
Τηλ.:2724022264.
Telefax:2724023477.
E-mail:meligala @ otenet.gr.
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου
Οιχαλίας,

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,

καταβάλλοντας την δαπάνη

αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Χρόνος εκτέλεσης έργου: ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται . στην Α1η τάξη ή στις ανώτερες
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αυτής για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & H/M, καθώς και φυσικά ή νομικά
πρόσωπα γραμμένα στα αντίστοιχα Περιφερειακά Μητρώα για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ,

1και

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 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.

5. Εγγύηση συμμετοχής:

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 1.127,24 ευρώ.
6. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των
προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 26/04/2018, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ. Ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα
διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Μελιγαλά (Δημαρχείο 2ος όροφος),
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.
7. Χρόνος ισχύος προσφορών:ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ.
8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου oichalia.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Οιχαλίας

Αριστείδης Σ. Σταθόπουλος
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