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ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ ΜΤΣΙΚΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:
Επιχειρηςιακό πρόγραμμα
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
Ενάριθμοσ:ΑΕΠ 2016ΕΠ00110081

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήμορ Ξηπομέπος δια ηηρ Δ.Σ.Τ. ηος Δήμος Ι.Π. ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ, πξνθεξχζζεη δεκφζην
ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟ δηαγσληζκφ κε ην ζχζηεκα ηεο «Ανοικηήρ Διαδικαζίαρ» γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ
«ΑΝΕΓΕΡΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
ΥΟΛΕΙΟΤ
ΚΑΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ
ΜΤΣΙΚΑ
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» κε πξνυπνινγηζκφ 3.336.911,00 € (κε Φ.Π.Α).
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
 θαηεγνξία Οικοδομικά κε πξνυπνινγηζκφ 2.002.287,45 € (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α)
 θαηεγνξία Η/Μ κε πξνυπνινγηζκφ 630.915,40 € (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 ΕΑΑΔΗΤ.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν θ. Ει. ηαπιανχξα: 2631363334, Fax:2631025041 θαη θ.α Ζ.

Ραιάηνπ : 2646360530, Fax:2646042531
Ο Δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
Κσδηθφο CPV: 45214210-5, θαη κε Αξηζκφ Δηαγσληζκνχ: 74349
Ηκεξνκελία Έλαξμεο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ: 22/06/2018 θαη ψξα 10:00π.κ.
Ηκεξνκελία Λήμεο Πξνζθνξψλ: 16/07/2018 θαη ψξα 10:00π.κ.
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ (Απνζθξάγηζε): Πέκπηε 19/07/2018 θαη ψξα 10:00π.κ κέζσ
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα επηκέξνπο πνζνζηψλ
έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ κε έιεγρν νκαιφηεηαο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν. 4412/16.
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.
ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ θαη Η/Μ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 πκθσλίαο, 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.

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19
θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη
λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ
έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγςηηικήρ επιζηολήρ
ζπκκεηνρήο χςνπο 53.822,00 εςπώ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) κελψλ θαη ηξηάληα (30)
εκεξψλ κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηο Επισειπηζιακό ππόγπαμμα «Δςηική Ελλάδα 2014-2020», κωδ.
Α ΕΠ001/1, κωδ. ππάξηρ Α (κωδ. ενάπιθμος) 2016ΕΠ00110081 (ςπ’ απ. 4727/31-10-2016
απόθαζη ένηαξηρ ηηρ Ε.Τ.Δ. Ε.Π. Π.Δ.Ε.) από ηο ΕΣΠΑ.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ΠΕΝΣΑΚΟΙΕ ΑΡΑΝΣΑ (540)
ημεπολογιακέρ ημέπερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Ξεξνκέξνπ.
Όια ηα έγγξαθα ηνπ Δηαγσληζκνχ είλαη αλαξηεκέλα θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Δήκνπ
Ξεξνκέξνπ www.dimosxiromerou.gr .

Μεζολόγγι, 18/06/2018
Ο ΑΝΣΘΔΗΜΑΡΥΟ

ΚΑΡΑΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΘΟ

