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1. O ∆ήµος Ζηρού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 
«Συντήρηση οδικού δικτύου (∆ηµοτική, Αγροτική οδοποιία» µε συνολικό 
Προϋπολογισµό 70.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ µε προϋπολογισµό 56.910,57 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στην Φιλιππιάδα 
(Πλατεία Γεννηµατά), µέχρι τις 07/04/2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β 

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 26833-60617,  FAX  επικοινωνίας  26850-24667,  αρµόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Χρήστος Μήτσης 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 12/04/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00. και το 
σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες 
τιµών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις 
εκατό (%) του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί 

α. ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, 
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και 
άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 

β. αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι µεµονωµένοι εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μ.Ε.Ε.Π.  της χώρας 
τους που καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου 

γ. αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο στην χώρα 
τους όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
1.138,21 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες 

6. To έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τον Κ.Α. 30-7333.095 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Ζηρού έτους 2016. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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