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Τεχνικών Υπηρεσιών
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50 131
Τζιόμπρας Γεώργιος
2461350419
2461301194
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
του έργου:
« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ & ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
1.

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή οικονομικού
φορέα ως αναδόχου για την
εκτέλεση
του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ &
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».
Δαπάνη εργασιών
Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους
όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016
Αναθεώρηση
Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

:
:

7.111,39 €
1.280,05 €

:
:
:

1.258,72 €
27,26 €
2.322,58 €

2.

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την υπ. αρ. : 182/2016 Απόφαση της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/30-12-2016) για την έκδοση πρότυπου τεύχους διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη διαγωνισμού από την Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης (πλατεία 28ης Οκτωβρίου 1 – 50131 ΚΟΖΑΝΗ) έως και την
προηγουμένη ημέρα του διαγωνισμού 22/05/2017 ημέρα Δευτέρα. Πληροφορίες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (7:30 – 3:00μ.μ.) από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών , τηλέφωνο 2461350400, FAX 2461301194, αρμόδια υπάλληλος Κα Καλλιόπη Μακρή.
Η ανοιχτή διαδικασία θα διεξαχθεί την 23/05/2017 ημέρα Τρίτη. Η ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών είναι η 10:00π.μ. και το σύστημα προσφορών είναι το σύστημα υποβολής προσφοράς
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1,2 και 3 του
Ν.4412/2016.
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4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης σύμβασης:
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, καθώς
επίσης και οικονομικοί φορείς εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων χωρίς το
δικαίωμα Ένωσης αυτών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης πλην των οικονομικών
φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων.
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
5. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
6. Το έργο είναι ενταγμένο στην Σχολική Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Κοζάνης κατά ποσοστό 100% (Κ.Α.Ε.
15.7331.0019) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται στα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και
της κράτησης 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. του άρθρου 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016 το οποίο
αντικατέστησε την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011.
7. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
8. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στον ανάδοχο.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.
10. Τα έξοδα των εκ του Νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της παρούσας διακήρυξης της
δημοπρασίας, θα ανέλθουν στο ποσό 800,00€ και θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Κοζάνη , 02/05/2017
Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Ελευθέριος Ιωαννίδης

Σελίδα 2

