
    

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Φιλιππιάδα, 27-12- 2018

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΖΗΡΟΥ

                  Αρ. Πρωτ. :  2341

           

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία ενός (1) νέου τμήματος 
βρεφικής φροντίδας που θα λειτουργήσει εντός
του 2ου Βρεφονηπιακού Τμήματος 
Θεσπρωτικού»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.999,77 € με Φ.Π.Α.

Διεύθυνση: Πλατεία Γεννηματά                
                    48200 Φιλιππιάδα                         
Πληροφορίες: Μισηρλής Γεώργιος               
Τηλ. :  2683360614
Fax    : 2683024667
e-mail: giorgosm26@hotmail.com

                                                                       
        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Πρόεδρος του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Δήμου 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: «Δημιουργία ενός
(1)  νέου  τμήματος  βρεφικής  φροντίδας  που  θα  λειτουργήσει  εντός  του  2ου Βρεφονηπιακού
Τμήματος Θεσπρωτικού»,  με συνολικό προϋπολογισμό  49.999,77 με ΦΠΑ, με  CPV:  45214100-1
«Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς», και κωδικός NUTS: EL541
Το  έργο  συντίθεται  στην  κατηγορία  εργασιών:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με  προϋπολογισμό  49.999,77 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-01-2019, ημέρα
Τρίτη.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-01-2019, ημέρα Τρίτη.
Ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

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

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

β. Μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στα Μητρώα  Περιφερειακών

Ενοτήτων για  έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για  ποσό  ίσο  ή  μεγαλύτερο  του

προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ. 

γ. Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εγγεγραμμένοι

στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

ΑΔΑ: 7ΝΜ0ΟΚ7Ψ-Ν6Ζ





    

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  τη  Δευτέρα  14/01/2019,  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 0 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).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΔΑ: 7ΝΜ0ΟΚ7Ψ-Ν6Ζ
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