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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ∆ήµαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισµό για
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Βελτίωση - αποκατάσταση δρόµου από Πέρδικα Μηλιανών προς
επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας - Καρδίτσας» µε προϋπολογισµό 60.327,00 € (µε Φ.Π.Α). Το έργο
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου και ΣΑΤΑ 2019 (Κ.Α. 02.10.30.7333.005).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Ο διαγωνισµός θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές και µε το σύστηµα µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης,
της παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 19/06/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από τα ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Γίνονται δεκτές Επιχειρήσεις γραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και σύµφωνα µε τα
άρθρα 6 του Π.∆. 472/85, 60 του Π.∆. 609/85 και την αρ. ∆15/ΟΙΚ/1056/20.01.2006 (ΦΕΚ
102/31.01.2006 τεύχος Β’) Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Ενώσεις οικονοµικών φορέων ήτοι:
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα
µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσµεύουν τους
προσφέροντες για διάστηµα έξι (6) µηνών.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν πληροφορίες κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα από τα γραφεία
του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη, αρµόδιος υπάλληλος: Παπαδιάς ∆ηµήτριος τηλ. 2681360811 και
συµβατικά τεύχη - έντυπο οικονοµικής προσφοράς από την ιστοσελίδα του ∆ήµου
(http://www.gkaraiskakis.gr/).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα εγκεκριµένα από την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. πρότυπα τεύχη
διακηρύξεων τύπου Β (αρ. απόφ. 182/2016 ΦΕΚ 4269/30-12-2016 Β’).
Η παρούσα δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ , σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.gkaraiskakis.gr/).
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