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Δράμα, 01-02-2018
Αριθ. Πρωτ.: 3376

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016) και την αριθμ. 20/2018 (ΑΔΑ 78Λ4Ω9Μ-Ζ5Τ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , για
την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας ''Ανάθεση χωματουργικών και
άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με τη
χρήση φορτηγών Δ.Χ.''. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι
67.871,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η παραπάνω εργασία αποτελείται από τρία τμήματα εργασιών και οι οικονομικοί
φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της εργασίας ή
μεμονωμένα για κάθε τμήμα ή συνδυασμό τμημάτων αυτής.
Τα επιμέρους τμήματα εργασιών έχουν ως εξής :
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ, αξίας 34.615,00€
και 42.922,60€ με το ΦΠΑ
Β. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ, αξίας 6.860,00€ και
8.506,40€ με το ΦΠΑ
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, αξίας
13.260,00€ και 16.442,40 με το ΦΠΑ
Η εκτέλεση της εργασίας αφορά χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης μέχρι και την 31-12-2018
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης
Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, 2ος όροφος – γραφείο 203) την 14/02/2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία
παραλαβής προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε εργασίες παρόμοιες με αυτές που περιγράφονται στην αριθμ.
14/2017 μελέτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της οικείας διακήρυξης), 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.
Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

ΑΔΑ: ΨΗΦΧΩ9Μ-ΔΘΔ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τους αρμόδιους υπάλληλους κο. Βαρσάμη Γεώργιο, τηλέφωνο 2521350773 και κα.
Σαμαρά Ιορδάνα, τηλέφωνο 25210350626, τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού. Αντίγραφο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στην
ηλεκτρονική πύλη του Δήμου. Σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς
χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν πρωτοκολλημένης αίτησής τους,
από το Τμήμα Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας, (γραφείο 203 του Δημαρχείου),
που βρίσκεται στην ταχυδρομική Δ/νση Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου.
Ο Δήμαρχος Δράμας
Χριστόδουλος Μαμσάκος

