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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του έργου 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων συνολικής εκτιµώµενης αξίας 57.320,96 € (µε Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόµενους 
οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οικοδοµικά τάξης Α1 . 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την Τρίτη 6/6/2017 και ώρα 10:00π.µ. (ηµεροµηνία και ώρα λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών), στο ∆ηµαρχείο Αγίας Βαρβάρας (Αριστοµένους 8, 2ος όροφος) 
ενώπιον αρµόδιας επιτροπής. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. Κάθε προσφέρων 
µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε έργα 

κατηγορίας Οικοδοµικών 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 Σ∆Σ, 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. 
 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 
Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών, ή αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών, 
ανάλογου προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 105 και 106 του Κ∆Ε. 
 
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις 

δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν.4412/2016. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 76 του ν.4412/2016. 
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας (κ.α. 15-7331.007) 

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε εννιακόσια είκοσι πέντε ευρώ (925,00 €) και πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiavarvara.gr. 

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους διατίθεται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 
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