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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ορχομενού,  προκηρύσσει  συνοπτικό 
(πρόχειρο)  διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  &  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ ΣΕ Δ.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 17.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το 
έργο  συντίθεται  από  τις  ακόλουθες  κατηγορίες  εργασιών:  α)  κατηγορία  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  με 
προϋπολογισμό  7.691,79€  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα)  και  κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 6.017,89€.

2. Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν   το  αριθμημένο  Έντυπο  Οικονομικής 
Προσφοράς  από  την  έδρα  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ορχομενού,  28ης 

Οκτωβρίου 50 Ορχομενός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι τις  08-06-2017 ημέρα 
Πέμπτη.  Τα  λοιπά  τεύχη  δημοπράτησης  διατίθενται  ελεύθερα  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου 
Ορχομενού, στη διεύθυνση: www  .  orchomenos  .  gr  , μετά την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017.    
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261351116, FAX επικοινωνίας 2261351114, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία κ. Γρηγόρης Ηλιόπουλος.

3. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις  13-06-2017,  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  λήξης  υποβολής 
προσφορών 10.00 πμ., με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 
ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 
95 του Ν.4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω 
για  έργα  κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ  και  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και  επιχειρήσεις  γραμμένες  στα  Μητρώα 
Περιφερειακών  Ενοτήτων  για  έργα  κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ  και  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με  τριετή 
κατασκευαστική  εμπειρία  για  εργοδηγούς  και  κατόχους  σχετικών  αδειών  και  πενταετή 
κατασκευαστική εμπειρία για εμπειροτέχνες.
β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  εγκατεστημένοι  σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
(Παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016).

5. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους 
274,19€ και  ισχύ  τουλάχιστον  210  ημερών,  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΥΣ  του  Δήμου  και  έχει  γραφτεί  στον 
προϋπολογισμό του Δήμου με κ.α. 02.30.7333.0003 για το 2017.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Ορχομενού.
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