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Ο Δήκαξρνο

Ιεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Δεκφζην Ηιεθηξνληθφ Μεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: «Έργα ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε.

Μεσολογγίου-Δ.Ε. Αιτωλικού-Δ.Ε. Οινιαδών» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε
Φ.Π.Α. 400.000,00 €.
Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:


Η/Μ, κε πξνυπνινγηζκφ 322.580,64 € (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.)

Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην ππφδεηγκα δηαθήξπμεο ειεθηξνληθήο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο (θάησ ησλ
νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο ΕΑΑΔΗΣΥ.
Ο Δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ Σπζηήκαηνο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ
(ΕΣΗΔΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
Κσδηθφο CPV: 45231400-9,45316000-5
Αξηζκφο Δηαγσληζκνχ: 87787
Ηκεξνκελία Έλαξμεο Υπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 14 /02 /2020 θαη ψξα 10:00π.κ.
Ηκεξνκελία Λήμεο Πξνζθνξψλ: 06 / 03 /2020 θαη ψξα 10:00π.κ.
Ηκεξνκελία άλνηγκα πξνζθνξψλ: 16 / 03 /2020 θαη ψξα 10:00π.κ
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κε επηινγή Αλαδφρνπ θαηφπηλ αλνηθηήο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηελ
πεξίπησζε 1α) ηνπ άξζξνπ 26 θαη ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16.
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ
πξνζθνξψλ. Δε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα Έργα
Ηλεκτρομητανολογικά στην τάξη 1ης και άνω ή αναβαθμισμένη Κ/Ξ Α2 τάξης και άνω τοσ ΜΔΔΠ θαη πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I
ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Γηα ηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4412/2016.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 6.451,61 €.
Οη απαηηνχκελεο εγγπήζεηο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη κφλν απφ ειιεληθέο ηξάπεδεο ή ην ΤΣΜΕΔΕ.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, είλαη «Γιακόσιες σαράντα ημερολογιακές ημέρες (240,00)» απφ ηελ
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ.
Τφπνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ είλαη ν Δήκνο Μεζνινγγίνπ (η,θ, Μεζνινγγίνπ, η.θ. Αηησιηθνχ, η.θ. Καηνρήο, Μαγνχια
η.θ. Νενρσξίνπ)
Τα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά ζην ΚΗΜΔΗΣ θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
(www.messolonghi.gov.gr). Πιεξνθνξίεο ζηα γξαθεία ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο Δήκνπ Ιεξάο Πφιεσο Μεζνινγγίνπ
(Τειέθσλν: 2631363335 Δήκνο Σηέθαλνο, Email: stdimos@yahoo.gr ΦΑΞ: 2631025041) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο.
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