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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3404

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
“ Ανάπλαση εισόδου οικ. Γλαύκης»
Προϋπολογισμού :100.000,00€
Ο ∆ήµαρχος Μύκης
Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση εισόδου οικ.
Γλαύκης»",προϋπολογισμού :100.000,00€ με Φ.Π.Α.24%
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ,Σµίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541352326
E- mail: dimitra.ploumistou@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. και στο
δημόσια προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ.
Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση
της εισόδου του οικισμού Γλαύκης, με τη δημιουργία πεζοδρομίων κατά μήκος του
δρόμου, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και κατασκευή εκ νέου του δικτύου
ομβρίων στο τμήμα της μελέτης.
Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ.( 30292/19-4-2019 (ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας)
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Χρονοδιάγραµµα :Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε
εκατό ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δικαιούµενοι συµµετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ(€)
(με ΓΕ&ΕΟ και απρόβλεπτα)

ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ

60.477,42

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

20.167,30

που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4
του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί
ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση.
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα
με τα αναφερόμενα, στους όρους της διακήρυξης και στην με αρ. 56902/215 (Β'
1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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- Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: ……16-6-2022
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00:00
- Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού):…22-62022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00
A/A ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ
1.
«Ανάπλαση εισόδου οικισµού Γλαύκης
189332
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά
είναι δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών του.
Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό των 1.612.90ευρώ (Χίλια
εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά)και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της
σύμβασης , αντίστοιχα σε ποσοστό 5,00% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας, χωρίς
το Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του διαγωνιζόμενου.
Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Δηµοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε εφημερίδες και το συνολικό κείμενο
της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr), στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. στον
κόμβο Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί.
Σμίνθη,31-5-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

