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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.  Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το 

άρθρο27 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου του έργου "Νέο κτίριο στο χώρο του 
2ου Δημοτικού Σχολείου" συνολικού προϋπολογισμού μελέτης  1.195.000,00€(με 
αναθεώρηση  και ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες 
εργασιών :  Οικοδομικά  : 741.873,81 €, Η /Μ :  221.835,87 €. 
2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι και τις  14 /7 /2017, αφού καταβάλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 15 ευρώ  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
2237350077,  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.  Μπαμπαλής Δημήτριος

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις    18  /  7  /2017,  ημέρα    Τρίτη    και ώρα 10:00  (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  2α του  άρθρου  95  του   Ν.  4412/16  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που 
δραστηριοποιούνται  στις  κατηγορίες  των  Οικοδομικών  και  Ηλεκτρομηχανολογικών 
έργων. Η επαγγελματική επάρκεια καλύπτεται εφόσον ανήκουν στην   1η  τάξη και 
άνω για  έργα  κατηγορίας  Οικοδομικά  και   Α2 και  άνω  για  έργα  κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών, ανεξαρτήτως έδρας  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  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. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση  εγγυητικής επιστολής ύψους 

19.274,20 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερολογιακών ημερών μετά την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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6.  Το έργο χρηματοδοτείται από  Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΠ 0561, 2017 ΕΠ 
05610032 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά καθώς και 
της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 του Ν. 4013/2011.
7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Καρπενησίου.

                                                                      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  15 / 6 /2017
                                                                              Ο δήμαρχος

                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
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