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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
∆ιακηρύττει ότι
Εκτίθεται σε συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή), η εκτέλεση του
έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ" προϋπολογισµού µελέτης 50.000,00 Ευρώ
(συµπ/νου ΦΠΑ). Τόπος εκτέλεσης του έργου: ∆.Ε.ΤΕΝΕΑΣ.
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του θα εφαρµοσθούν οι
διατάξεις των νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στην υπ' αριθµ.31352/15-10-2020 αναλυτική διακήρυξη
διαγωνισµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε: Ν.4412/2016, Ν.3669/2008, Ν.4314/2014 και όλες οι λοιπές ισχύουσες
σχετικές διατάξεις ακόµα και εαν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα.
Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.
Περιγραφή µε όρους CPVS:45262360-2, Εργασίες µε τσιµεντοκονίαµα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα
συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου) την 29-10-2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών).
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραµµένα στο
Μ.Ε.ΕΠ. για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, αν οι προσφέροντες είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, ενώ για τους
λοιπούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 23.4 της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης. Η χρηµατοδότηση του έργου προέρχεται από Πόρους ∆ήµου και θα βαρύνει τον Κ.Α.30/7326.0009
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020.
Το πλήρες κείµενο της αναλυτικής ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και αναρτάται στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής: www.korinthos.gr .
Για παραλαβή των τευχών της µελέτης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Γραµµατεία της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ∆ήµου Κορινθίων (∆ηµοκρατίας 1, πρώην σταθµός ΟΣΕ,
Κόρινθος), κ.Καραγιώργου Μ.,τηλ.: 27413 62819.
Για λοιπές πληροφορίες: κ.Θεοδοσίου Α, τηλ.2741362807, e-mail : a.theodosiou@korinthos.gr.
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