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Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΓΛΤΦΑΔΑ 

δηαθεξχζζεη φηη: 

 

Σελ Πέμπηη 12 Ιοςλίος 2018 θαη ψξα 10:00 π.μ.  ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «ςνηήπηζη σολείων», κε 
αλνηρηή Δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, κε ην ζχζηεκα πποζθοπάρ με 
επιμέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ ανά ομάδα επγαζιών, κέζσ ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..) ζπλνιηθήο θαηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 
(67/2018) μελέηηρ ηνπ δήκνπ καο δαπάλεο 2.391.000,00 εςπώ (πιένλ ΦΠΑ).  

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 3η ηάξη και άνω για έπγα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ηος ΜΕΕΠ θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα: 

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). 

Η πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ πην πάλσ έξγνπ είλαη δεκαηέζζεπιρ (14) μήνερ. 

Η δεκνπξαζία θαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, 



εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 47.820,00 € εςπώ. Η 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο βεβαηψλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Ειιάδα Σξάπεδαο, ή γξακκαηίνπ ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ 
Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη  Δαλείσλ ή ηνπ Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 97 ηνπ Ν.4412/16, είλαη ελλέα 
(9)κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Η 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο , ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/16, πξέπεη λα έρεη 
ρξφλν ηζρχνο φρη κηθξφηεξν ησλ δέθα (10) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 
Γιπθάδαο. 

Σα ηεχρε Δεκνπξάηεζεο, ην ΣΕΤΔ θαη έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα αλαξηεζνχλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ καο www.glyfada.gr (ζην πεδίν «Δηαγσληζκνί – Πξνθεξχμεηο») 
θαζψο θαη ζην ΕΗΔΗ – Δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr.  
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