ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4486/04-04-2017
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ και ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ
(ΚΑ 45.7326.023)
70.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 25/2017

ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 14/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Ο ∆ήµος Καρπενησίου προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 27
του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
του έργου «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιµητήριο Καρπενησίου», συνολικού
προϋπολογισµού µελέτης 70.000,00 €(µε αναθεώρηση και ΦΠΑ), µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη µόνο βάση τιµής προσφορά που αναλύεται σε:
∆απάνη Εργασιών 41.566,10€, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 18% 7.481,90€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.357,20€,
Αναθεώρηση 46,41€ Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 24%: 13.548,39€
Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών κατηγορίας Οικοδομικών και Οδοποιίας
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Οικονοµική προσφορά κ.λπ.) από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρπενησίου
(Ύδρας 6- Καρπενήσι) µέχρι και την 03/05/2017, αφού καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους που ανέρχεται σε 10,00ευρώ Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373 -50079, αρµόδια
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ιωάννα Νταλλή.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 09/05/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών) και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οικονοµικοί φορείς που α)είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και
είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών και Οδοποιίας καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στα
µητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων β) δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οπότε
συμμετέχουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 της διακήρυξης
Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.130,00 ευρώ µε ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερολογιακών ηµερών µετά την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 του Ν. 4013/2011.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Καρπενησίου.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 04/04/2017
Ο δήµαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

