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ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Δ.Ε.

Καστοριά 16/07/2019
Αριθμ. Πρωτ.: 12753
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου με τίτλο:
" Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Καστοριάς, λόγω των
ακραίων καιρικών φαινομένων " και Α.Μ.: 20/2019
Ο Δήμος Καστοριάς διακηρύττει ότι στις 17/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)
στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
του Συστήματος www.promitheus.gov.gr (Α/Α Διαγωνισμού 83414), θα διεξαχθεί Δημοπρασία, με τη μέθοδο της ανοικτής
διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή, για την
ανάθεση του προαναφερόμενου έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑ.
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό:
20/2019, που συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Καστοριάς, ανέρχεται στο ποσό των 564.516,13
€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 700.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο « ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
(www.kastoria.gov.gr).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ ( 1η τάξη και άνω).
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 11.291,00 € και
θα απευθύνεται προς το Δήμο Καστοριάς. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα
(30) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ.Τ.Υ. (έδρα: Πυθαγόρα,
Μανιάκοι) του Δήμου Καστοριάς, αρμόδιος υπάλληλος Τσιτσικλής Ν. Ιωάννης (τηλ.: 24673 51609, email: itsitsik@hotmail.com) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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