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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγκιστρίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό, με το σύστημα των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου με τίτλο
«Επισκευή – συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου».
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.806,44 € πλέον ΦΠΑ 24% (12.193,54
€), ήτοι συνολικού ποσού 63.000,00 €.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 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 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 Ι 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.
2. Οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης .
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην στη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφ. Ενοτήτων Πειραιώς &
Νήσων, στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, Αιγάλεω 5 & Κάστορος – Πειραιάς,
ΤΚ 18545, 4ος όροφος, ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού την 11η Αυγούστου
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρα προθεσμία είτε (α) με κατάθεσή τους στην
Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, ΤΚ 18010,
Αγκίστρι).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού, χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι σε ποσό 1.016,00 €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη ισχύος της, άλλως
η προσφορά απορρίπτεται.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) του Δήμου
Αγκιστρίου.
Για την παραλαβή των εντύπων προσφοράς και την παραλαβή της διακήρυξης, καθώς και την ανάγνωση
των τευχών δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο, καθημερινά, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22970 91260 , fax: 22970 91000 , αρμόδιος κα Άννα Αντωνίου).
Επιπρόσθετα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
(http://agistri-island.gr/).
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