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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή
δημοπρασία (Ν. 4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
με προϋπολογισμό: 130.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό € 104.786,05
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα
μέχρι και την 18-05-2017 ημέρα Πέμπτη και σε ψηφιακή μορφή από τον ιστότοπο
του Δήμου Δράμας (www.dimosdramas.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος
διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269 Β/30-12-2016).
Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, FAX επικοινωνίας
2521023343,
αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία:
Σταύρος Παπαδόπουλος (τηλ. 2521350714).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου – 661 33 Δράμα) στις 23-05-2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
€ 2.097,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Δράμας, σύμφωνα με το Ν.3852/2010.

Ο Δήμαρχος Δράμας

Χριστόδουλος Μαμσάκος

Α. Τοιχοκόλληση
Β. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου Δράμας.
Γ. Να δημοσιευτεί μια φορά
με γραμματοσειρά επτά (7)
στιγμάτων και με διάστιχο
8.5 στιγμών χωρίς πλαίσιο (σύμφωνα με την
αριθμ. 2/82452/0020/2008
(ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008)
στις εφημερίδες:
1) «ΧΡΟΝΙΚΑ»
2) «ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ»
3) «ΨΙΘΥΡΟΙ PRESS»
4) «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
5) «ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
6) «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ»

