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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

 
   Ο Γήκνο Βέινπ - Βφραο Ν. Κνξηλζίαο (EL652) πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηρηφ 

δηαγσληζκφ κέζσ ΔΣΗΓΗΣ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Έργα αθλητικών 

εγκαταστάσεων Γ.Κ. Βραχατίου», (cpv: 45212200-8) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 89.998,15 επξψ 

(ήηνη εξγαζίεο: 72.579,15 €, Φ.Π.Α.24%: 17.419,00 €, ζχλνιν 89.998,15 €), ην νπνίν  ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ  Δπηρνξήγεζε ΣΑΤΑ.  

To έξγν αθνξά εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θιεηζηνχ 

Γπκλαζηεξίνπ «Γ. Τξηαληάθπιινο» ηεο Γ.Κ. Βξαραηίνπ.  

 Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: 6 κήλεο   Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 

 Τν έξγν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία: ΟΓΟΠΟΗΗΑ & Ζ/Μ 

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

άιιε δηάηαμε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα 

πξνζβάζηκν, ρψξν ‘ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί’ ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr θαζψο θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.velo-vocha.gr .Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 27413-60538, θαμ: 2741500801, 

email: kokkinou@1306.syzefxis.gov.gr αξκφδηα ππάιιεινο επηθνηλσλίαο θα Κνθθίλνπ Άλλα . 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΣΗΓΗΣ ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 17
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2018,  εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12.00 κ.κ. 

Ωο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 20
ε
 Γεθεκβξίνπ 

2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10.00 π.κ. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ κε ην ζχζηεκα ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ θαηά νκάδεο 

ηηκψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ. 

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

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηo ΜΔΔΠ γηα θαηεγνξία έξγνπ 

ΟΓΟΠΟΗΗΑ. Δπηπιένλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φζνη είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Δ.Ο.Χ.),  

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.  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνζνχ 1.452,00 ευρώ. 

 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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