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Έργο: Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο
δίκτυο υποδομών της Δημοτικής Ενότητας
Θεσπρωτικού – εγκιβωτισμός όμβριων
κεντρικού αγωγού Τοπικής Κοινότητας
Θεσπρωτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά
Ταχ. Κώδικας: 48200

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.999,50 €
Αριθμός Μελέτης 28/ 2017
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 3794/24-03-2017

Κ.Α. 30-7333.121

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ζηρού
Προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016), με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016), για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο υποδομών της Δημοτικής Ενότητας Θεσπρωτικού –
εγκιβωτισμός όμβριων κεντρικού αγωγού Τοπικής Κοινότητας Θεσπρωτικού»
»
προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών : 7.131,18 Ευρώ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% : (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.283,61 Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%) : 1.262,22 Ευρώ.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 2.322,48 Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ : 11.999,50 Ευρώ
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις τη ΣΑΕ 055 και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου
Ζηρού στον Κ.Α. 30-7333.121
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/04/2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών)
στα γραφεία της Δ/νση Τ.Υ. Π. & Π που βρίσκονται στο Δημαρχείο Ζηρού.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή ενώσεις οικονομικών φορέων
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Ο.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη πτυχίου και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ,
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και ενώσεις
οικονομικών φορέων που να καλύπτουν τις κατηγορίες αυτές.
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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του
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αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
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Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α και στα άρθρα 75 και
76 του Ν.4412/2016 ή οποιοσδήποτε ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του Προσαρτήματος.
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) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την Διακήρυξη του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, Πλατεία Γεννηματά 48200 Φιλιππιάδα.
Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κ.λ.π.) θα
διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι και την Δευτέρα 03/04/2017, μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας
(τελευταία εργάσιμη). 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 Δήμου Ζηρού
www.dimoszirou.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στον Δήμο Ζηρού (Αρμόδιος: Γεώργιος Μισηρλής τηλ. 2683 3 60614).
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