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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό κατά
το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης των τιμών
Τιμολογίου της Μελέτης (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου
για την ανάθεση του έργου " Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση του 4ου ΚΑΠΗ " συνολικού
προϋπολογισμού 43.600,00 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 79/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης (CPV 45262700-8 – Εργασίες μετατροπής κτιρίου).

Τo έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα
της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ. Σ. του ΝΠΔΔ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορω ν ορί ζεταί
η …18η…/02/2020………, ημέρα ....Τρίτη........ και ώρα ...10:00.............. και ως ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η …18η…/02/2020………, ημέρα ....Τρίτη........ και
ώρα ...10:20 (Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέας Σμύρνης Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 14 , 5ος
όροφος).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό, να λάβουν
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που
διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή
ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη
τους στον ενδιαφερόμενο 8 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των τευχών και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης (http://www.neasmyrni.gr)
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS LARISSIS
Ημερομηνία: 2020.02.05 12:44:03 EET

α.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β. Οί προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί σε λοίπα κρατη μελη της Ευρωπαίκης Ένωσης
προσκομίζουν τίς δηλωσείς καί πίστοποίητίκα που περίγραφονταί στο Παραρτημα XI του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
γ. Οί προσφεροντες που είναί εγκατεστημενοί σε κρατος μελος του Ευρωπαίκου Οίκονομίκου
Χωρου (Ε.Ο.Χ) η σε τρίτες χωρες που εχουν υπογραψεί καί κυρωσεί τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η
υπο αναθεση δημοσία συμβαση καλυπτεταί απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4 καί 5 καί τίς γενίκες
σημείωσείς του σχετίκου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνίας, η σε τρίτες
χωρες που δεν εμπίπτουν στην προηγουμενη περίπτωση καί εχουν συναψεί δίμερείς η
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θεματα δίαδίκασίων αναθεσης δημοσίων συμβασεων,
προσκομίζουν πίστοποίητίκο αντίστοίχου επαγγελματίκου η εμπορίκου μητρωου. Στην
περίπτωση που χωρα δεν τηρεί τετοίο μητρωο, το εγγραφο η το πίστοποίητίκο μπορεί να
αντίκαθίσταταί απο ενορκη βεβαίωση η, στα κρατη - μελη η στίς χωρες οπου δεν προβλεπεταί
ενορκη βεβαίωση, απο υπευθυνη δηλωση του ενδίαφερομενου ενωπίον αρμοδίας δίκαστίκης η
δίοίκητίκης αρχης, συμβολαίογραφου η αρμοδίου επαγγελματίκου η εμπορίκου οργανίσμου της
χωρας καταγωγης η της χωρας οπου είναί εγκατεστημενος ο οίκονομίκος φορεας οτί δεν
τηρείταί τετοίο μητρωο καί οτί ασκεί τη δραστηρίοτητα του αρθρου 21 των ορων δίακηρυξης.
Ο χρονος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132025917, FAX επικοινωνίας 2132025938, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Παναγιώτης Γρηγοριάδης.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
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