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ΕΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ (Μ18)» 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 
1. Ο Γήκαξρνο Καηζαξηαλήο πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγωληζκό κε ζθνπό ηελ 
επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΧΝ 
ΚΣΙΡΙΧΝ (Μ18)» Πξνϋπνινγηζκνύ 49.186.18 € (ρωξίο ΦΠΑ 24%) ζύκθωλα κε ην 
άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016. 
2. Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 60.990,86 
Δπξώ θαη αλαιύεηαη ζε: 
Γαπάλε Δξγαζηώλ 36.246,26 € 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 6.524,33 €. 
Απξόβιεπηαi (πνζνζηνύ 15%. επί ηεο δαπάλεο εξγαζηώλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ 
Γ.Δ.+Ο.Δ.) 6.415,59 €, πνπ αλαιώλνληαη ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 156 
παξ. 3.(α) ηνπ λ. 4412/2016.  
ΦΠΑ (24%) : 11.804,68 € 
3. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζην έληππν ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο  πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
(https://kaisariani.gr). Δπίζεο ε πιήξεο Γηαθήξπμε θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ζα 
είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο (https://kaisariani.gr) 
Πιεξνθνξίεο Σακπάθε Δηξήλε 2132010728 Fax 2107292621 θάζε εξγάζηκε εκέξα 
θαη από ώξα 9:00 π.κ. έωο 1.:30 κ.κ., κέρξη θαη ηελ 29/5/ 2018. 
4. Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηο Δημαπσείο Καιζαπιανήρ νδόο Βξπνύιωλ 125 
& Φηιαδειθείαο Καηζαξηαλή ηην 1/6/2018, ημέπα Παπαζκεςή (ώπα λήξηρ ηηρ 
πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών 10:00 π.μ.) Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ 
ζύμβαζηρ είναι εκείνο ηηρ «πλέον ζςμθέποςζαρ από οικονομική άποτη 
πποζθοπάρ», μόνο βάζει  ηιμήρ.  
5. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε έξγα νηθνδνκηθά ηάμεο Α1 θαη άλω  όπως πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 21.1 ηεο δηαθήξπμεο  
Οη πξνζθέξνληεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθό επαγγεικαηηθό 
κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Κάηνρνο Πηπρίνπ Α1’ ηάμεο θαη 
άλω ζηελ θαηεγνξία έξγωλ νηθνδνκηθώλ. 
6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό δελ απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη έμη (6) κήλεο από ηελ εκέξα 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ . 
7. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ ΑΣΑ ΥΟΛΕΙΧΝ θαη βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 
70.7331.0046 πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Καηζαξηαλήο. 
8. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίωζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη 
ζε δύν (2) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθωλεηηθνύ. . 
9. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγωληζκνύ ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Καηζαξηαλήο. 
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