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ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΓΑΩΗ ΟΡΟΤ
ΤΜΗΣΣΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 2015
ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΗΜΩΝ ΒΤΡΩΝΟ,
ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ & ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΤΛΗ
ΠΔΡΙΟΥΗ 2 ΡΔΜΑ ΥΑΛΙΓΟΤ»

Απ.Γιακήπςξηρ:6/18
Απ. Μελέτηρ:36/18
CPV: 77231600-4
NUTS: EL303
Α.Π.629/14-05-2018
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ τος ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΜΗΣΣΟΤ - ΠΑΤ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε δεκνπξαζία κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΓΑΩΗ ΟΡΟΤ
ΤΜΗΣΣΟΤ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΠΤΡΚΑΓΙΑ 2015 ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΗΜΩΝ ΒΤΡΩΝΟ, ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ &
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΤΛΗ - ΠΔΡΙΟΥΗ 2 ΡΔΜΑ ΥΑΛΙΓΟΤ» (36/18 Μειέηε), πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο

265.657,18 € κε ηα απξφβιεπηα θαη ηελ αλαζεψξεζε, πλέον Φ.Π.Α. (24%) ήτοι 63.757,72 €.
Σηε δεκνπξαζία γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ, εθφζνλ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο Δηαθήξπμεο, γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ -Είλαη εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.Ε.Π.)
πνπ ηεξείηαη ζηελ Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ γηα έξγα Πξαζίλνπ θαη είλαη ζηειερσκέλεο κε Δαζνιφγνπο ή
Δαζνπφλνπο γηα έξγα θαηεγνξίαο Πξαζίλνπ θαη κε πηπρίν Α2 ηάμεο θαη άλσ, ή -Είλαη Εξγνιήπηεο
Δαζνηερληθψλ Έξγσλ (Ε.Δ.Δ.Ε.) ηάμεο Δ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη 17 ηνπ Π.Δ.437/1981. Καη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα (α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ
(Ε.Ο.Φ.), γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε
ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε
κεκνλσκέλα, είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκα ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΕΣΗΔΗΣ) κέζσ δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ
ζπζηήκαηνο, απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή Δηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Δηαγσληζκνχ κε Σπζηεκηθφ
Αξηζκφ 73281.
Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζηηο 11/06/2018 θαη ψξα 13.00.
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη 4 εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 15/6/2018 θαη ψξα 11.00 π.κ.
Δγγύηση σςμμετοσήρ ίζε κε 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο (5.313,00 €), κε εγγπεηηθή επηζηνιή
ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ έξι μηνών και τπιάντα ημεπών, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο
ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έξι μήνερ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγσληζκνχ φιεο ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο απφ ηα γξαθεία ηνπ Σ.Π.Α.Υ. : Πξαμηηέινπο 51 & Κππξίσλ Ηξψσλ 79, 163 41 Ηιηνχπνιε,
ηει. 2019945594, fax 2109922481, e-mail. info@spay.gr.
Η Δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν ππφδεηγκα θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηε
Δ/λζε Αλαδαζψζεσλ. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν Τακείν. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.
Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σ.Π.Α.Υ.
Τα έμνδα γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ .Π.Α.Τ.
ΒΑΙΛΔΙΟ ΒΑΛΑΟΠΟΤΛΟ
Δήκαξρνο Ηιηνχπνιεο

