
      

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καρπενήσι    17-06-2020
Αρ. Πρωτ. :    7493

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. 
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΡΟΣΚΑΣ, 
ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ ΨΙΑΝΩΝ»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :        78/2019 CPV: 45233120-6

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :  10/2020       ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.  Ο  Δήμος  Καρπενησίου   προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό  για  το  έργο  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ, ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ, ΡΟΣΚΑΣ, ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ ΨΙΑΝΩΝ» ,  ,  συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 44.780,00 €. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

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 την 23-06-2020.Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  22373-50084,   αρμόδιος  υπάλληλος  για  επικοινωνία  Δημήτριος Τσελεπής.
3. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.  4412/16. 
5.  Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που δραστηριοποιούνται  στην  κατασκευή  έργων  στην  κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣi 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  καιδ) 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.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. ii,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).Όσον  αφορά  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,  οι προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  υποβάλλουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο Μ.Ε.ΕΠiii στην  Α1 τάξη και  άνω,  για  έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  και  οι  εγγεγραμμένοι  στα Μητρώα της Περιφερειακής Ενότητας με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία έργων (ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ) και ποσού..  
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6.  Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2020 είναι ισόποση αυτής της μελέτης δηλ. 44.780,00 €  από την ΣΑΤΑ (έτους 2019) του Δήμου (Κ.Α. 30.7326.307) το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
7.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
8.  Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου Καρπενησίου.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  17/06/2020
Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

                                                                              

ΑΔΑ: ΩΡΟΙΩΕΓ-ΩΕ4



i Κατ’  αντιστοιχία  με  τα  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  του  έργου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  της  παρούσας  (αναφέρεται  η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους  όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
ii Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
iii Εφόσον  συντρέχει  περίπτωση  λόγω  του  προϋπολογισμού  της  σύμβασης,  πρέπει  να  προβλέπεται  και  η  δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
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