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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ήµαρχος Ζηρού 

Προκηρύσσει συνοπτικό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό ανοικτής δηµοπρασίας 

(συνοπτική διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016), µε το σύστηµα 

προσφοράς του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιµές του τιµολογίου της Υπηρεσίας, για 

την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τσιµεντοστρώσεις κοινοτικών οδών Τ.Κ. 

Κρανέας» προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων εργασιών:  

∆απάνη Εργασιών 7.032,98 Ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.265,94 Ευρώ 

Απρόβλεπτα (15%) 1.244,84 Ευρώ.  

Αναθεώρηση - 0,00 - Ευρώ. 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (24%) – 2.290,50 Ευρώ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 11.834,25 Ευρώ 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ του ∆ήµου Ζηρού Κ.Α.Ε. 30-7323.166 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 15/11/2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 10:00 π.µ. (λήξη 

επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της ∆/νση Τ.Υ. Π. & Π που βρίσκονται στο ∆ηµαρχείο 

Ζηρού. 

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:  

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 

Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 

Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών 

Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή µεγαλύτερο του 

προϋπολογισµού του έργου άνευ ΦΠΑ.  
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γ. Οικονοµικοί φορείς προερχόµενοι από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εγγεγραµµένοι στους επίτιµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων της 

χώρας προέλευσης. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων) 

εγγεγραµµένων στην κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ.1  του Ν. 4412/2016,  

Η προθεσµία περαίωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες. 

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 

147/8.8.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και την ∆ιακήρυξη 

του έργου. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από 

την ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, 

Πλατεία Γεννηµατά- 48200 Φιλιππιάδα. Τα τεύχη δηµοπράτησης (∆ιακήρυξη, Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, κ.λ.π.) θα διατίθενται από την Υπηρεσία 

µέχρι και την 14/11/2016, µία ηµέρα πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας. Τα τεύχη 

δηµοπράτησης δεν στέλνονται στους ενδιαφερόµενους µε FAX. Τα τεύχη θα 

παραλαµβάνονται από το γραφείο Νο 6 από τον κ. Μισηρλή Γεώργιο, τηλ.: 2683 3 60614  

FAX 2683 30 24667 (Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης εκτός του εντύπου της Οικονοµικής 

Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι 

αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζηρού www.dimoszirou.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες στον ∆ήµο Ζηρού (Αρµόδιος: Γεώργιος Μισηρλής τηλ. 2683 3 

60614). 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΗΡΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 

 

16PROC005303828 2016-10-27

ΑΔΑ: ΩΦΜΘΩΡ0-Χ4Π


		2016-10-27T09:28:23+0300
	Athens




