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ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

   Ο Γήκνο Βέινπ - Βφραο Ν. Κνξηλζίαο (EL652) πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 

αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόχας», (cpv: 45214200-2) ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 22.495,78 εςπώ (ήηνη εξγαζίεο: 18.141,76 €, Φ.Π.Α.24%: 4.354,02 €, ζχλνιν 

22.495,78 €), ην νπνίν  ρξεκαηνδνηείηαη απφ  Δπηρνξήγεζε ΣΑΤΑ 2017. Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζε 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο θηγθιηδσκάησλ πεξίθξαμεο ηχπνπ ΟΣΚ, απνμειψζεηο επελδχζεσλ δαπέδσλ θαη 

θαζαηξέζεηο επηζηξψζεσλ ηνίρσλ, επελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ θαη 

ειαηνρξσκαηηζκνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζπληήξεζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπνζέηεζε νξγάλσλ 

παηρληδηνχ ζην αχιεην ρψξν.   

Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ : 3 κήλεο. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

 Τν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία: ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ 

  Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην N. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/2016), θαζψο θαη θάζε 

άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηα   γξαθεία 

ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, πνπ βξίζθνληαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηεο 

Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ, επί ηεο νδνχ Σπ. Κνθθψλε 2,ΤΚ 20001-Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο, 1νο φξνθνο, 

Γ/λζε Τ.Υ. & Πνιενδνκίαο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, είηε θαηαβάιινληαο ην πνζφ ησλ 5.00 €, είηε κε 

δηθέο ηνπο δαπάλεο θαη θξνληίδα. Μπνξνχλ αθφκα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο 

ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ζηελ αλσηέξσ δηεχζπλζε) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο. Ζ Γηαθήξπμε, ε πξνθήξπμε θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζνχλ ζε 

πιήξε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ http://www.velo-vocha.gr. Οη 

ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ δσξεάλ ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο απφ ηα  

γξαθεία ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, πνπ βξίζθνληαη ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα ηεο Γ.Κ. Εεπγνιαηηνχ, επί ηεο νδνχ Σπ. Κνθθψλε 2,ΤΚ 20001-Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο, 

1νο φξνθνο, Γ/λζε Τ.Υ. & Πνιενδνκίαο Γήκνπ Βέινπ-Βφραο, έσο ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε 

εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 12.30 μ.μ . 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 27413-60533, θαμ:2741500801, 

email:p.penteris@1306.syzefxis.gov.gr  , αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία θνο Πεληέξεο Πέηξνο. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 13η Λοεμβπίος 2018, ημέπα Ρπίτη και ώπα λήξηρ 

ςποβολήρ πποσυοπών η 10.00 π.μ., ζηα Γξαθεία ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ - 

Βφραο, νδφο Σπ. Κνθθψλε 2– Εεπγνιαηηφ Κνξηλζίαο θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κε 

ην ζχζηεκα ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ θαηά νκάδεο ηηκψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο 

πνζνζηψλ. 

 Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηo ΚΔΔΞ γηα έξγα θαηεγνξίαο 

ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑ θαζψο θαη εγγεγξακκέλνη ζηα  Κητπώα Ξεπιυεπειακών Δνοτήτων ζηελ  αληίζηνηρε 

θαηεγνξία έξγνπ.  

Δπηπιένλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.),  

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο,  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, πξνζθνκίδνληαο ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ησλ ρσξψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη . 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο.  

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 
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