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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την κατασκευή του έργου: “Διαμόρφωση Κοιμητηρίου Ερέτριας”
-Η Δήμαρχος Ερέτριας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση Κοιμητηρίου Ερέτριας”,
προϋπολογισμού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ερέτριας στο Δημαρχείο Ερέτριας επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 1,
Ερέτρια - 34008, τηλ. 2229062207.
Στα πλαίσια της Δημόσιας σύμβασης προβλέπεται η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα 17
νέων οστεοφυλακίων, όμοιων με τα υφιστάμενα εντός του κοιμητηρίου Ερέτριας.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 10.000,00 € και αναλύεται σε:
• Δαπάνη Εργασιών: 5.942,62 €
• Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1.069,67 €
• Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):
1.051,84€ ευρώ, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν.
4412/2016.
• Φόρος Προστιθέμενης αξίας: 1.935,39 €.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Δημοσίων Έργων και είναι εγγεγραμμένα στα Νομαρχιακά
Μητρώα για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., τάξης Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 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.
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
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να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τα συμβατικά τεύχη και το ΤΕΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.eretria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ερέτριας επί της οδού Ευδήμου Κραταιμένους στην Ερέτρια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δική τους μέριμνα και φροντίδα, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της διακήρυξης.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08-11-2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 13/11/2017.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 161.29
ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο
site του Δήμου Ερέτριας -www.eretria.gr-.
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