
                 

                      Κ. Νευροκόπι, 13/07/2021
                      Αρ. Πρωτ.: 4623 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου διακηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «Ανάπλαση 
Κοινόχρηστων χώρων Βώλακα» προϋπολογισμού 215.322,58€  (267.000,00 € με Φ.Π.Α.). 
(CPV: 45112700-2) (Κωδικός NUTS: EL 514)

Κωδικός καταχώρησης Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ                ΑΔΑΜ: 21PROC008909123 2021-07-13 

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών στη διαδικτυακή   Πύλη  του ΕΣΗΔΗΣ:  14/07/2021 και ώρα 09:00
Λήξη    υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών  στη διαδικτυακή     Πύλη     του ΕΣΗΔΗΣ:  04/08/2021 και ώρα 16:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:                                                                                           10/08/2021 και ώρα 10:00

Κριτήριο  για  την  ανάθεση  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους     ηλεκτρονικά  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
w  w      w  .  p      r  omit  h      e  u  s      .  go  v      .  gr         τ  ου ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 181911 ) σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογρα-
φή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη ww      w  .  p  r      omit  h      e  u  s      .      gov  .  g  r  )  .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΟΙKΟΔΟΜΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα :

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,

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 συμβά- 
σεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
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 (π.χ. κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.306,45 € και ισχύ
τουλάχιστον δέκα (10) μήνες κ      α  ι   τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ(ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ): 156.800,00 € (ΚΑ.: 30/7332.02) & από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΑ): 110.200,00€ (Κ.Α.: 30/7332.04).
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

                 Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου

Κυριακίδης Γιάννης

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ω5ΘΝΩΕ3-ΑΗ8
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