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ΕΡΓΟ: ”ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Ποώ ροι

Αρ.Πρωτ: 20224/15-06-2017

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ ΗΠ Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

Ο  Δήώ μος  Θεώρμής  (Σώτήώ ρή  Πεώτρουλα  24,  57001,  Θεώρμή,  NUTS:EL522,  τήλ.  2310-365630,
φαξ: 2310-483414, e-mail: k.karadamoglou@thermi.gov.gr, www.thermi.gov.gr) προκήρυώ σσει ανοιχτοώ
συνοπτικοώ  διαγώνισμοώ  για τήν αναώ θεσή του εώργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΕ  ΠΑΡΚΟ  ΟΔΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΗ  ΗΛΙΑ  ΣΤΟ  ΤΡΙΛΟΦΟ”  με  προυϋ πολογισμοώ  17.000,00Ευρώώ  (με  ΦΠΑ)
(CPV 45212130-6).

Το εώργο θα εκτελεστειώ στο χώώ ρο του παώ ρκου επιώ τής οδουώ  Πρ. Ηλιώα στον οικισμοώ  Τριλοώ φου του
Δήώ μου Θεώρμής (NUTS:EL522, προσεγγιστικεώς συντεταγμεώνες 40ο27’55,35”Β 22ο58’17,90”Ε) και αφοραώ
τήν αντικαταώ στασή υφισταώ μενής υποδομήώ ς ήλεκτροφώτισμουώ  επιώ του παώ ρκου, με τήν αποξήώ λώσήώ  τής
και κατασκευήώ  νεώας (εγκαταώ στασή νεώου υποώγειου δικτυώ ου καλώδιώώ σεών, φρεατιώών, εώξι (6) ιστώώ ν και
βαώ σεώώ ν τους, φώτιστικώώ ν, νεώου ήλεκτρολογικουώ  πιώνακα και επισκευήώ  πιώλλαρ).

Ο χροώ νος εκτεώλεσής του εώργου εώχει προυϋ πολογιστειώ στους δυώ ο(2) μήώ νες αποώ  τήν υπογραφήώ  τής
συώ μβασής.

Δικαιώώμα  συμμετοχήώ  εώχουν  οι  οικονομικοιώ  φορειώς  που  ειώναι  εγγεγραμμεώνοι  στο  Μήτρώώ ο
Εργολήπτικώώ ν  Επιχειρήώ σεών  (Μ.Ε.ΕΠ.)  ήώ  στα   Μήτρώώ α  Περιφερειακώώ ν  Ενοτήώ τών,  σε  κατήγοριώα
Ηλεκτρομήχανολογικώώ ν  εώργών.  Για  φορειώς  που  ειώναι  εγκατεστήμεώνοι  σε  κραώ τος  μεώλος  τής
Ευρώπαιϋκήώ ς  Ένώσής,  απαιτειώται  να  ειώναι  εγγεγραμμεώνοι  στα  Μήτρώώ α  του  παραρτήώ ματος  ΧΙ  του
Προσαρτήώ ματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Για  τή  συμμετοχήώ  στο  διαγώνισμοώ  απαιτειώται  εγγυώ ήσή
συμμετοχήώ ς υώ ψους 250,00Ευρώώ .

Η αναώ θεσή θα γιώνει με τή διαδικασιώα του συνοπτικουώ  διαγώνισμουώ  με βαώ σή τον Ν.4412/16 και
με μοώ νο κριτήώ ριο τήν οικονομικαώ  πλεώον συμφεώρουσα προσφοραώ  με μοώ νο κριτήώ ριο τή τιμήώ .

Εναλλακτικεώς προσφορεώς δεν θα γιώνουν αποδεκτεώς.
Η διακήώ ρυξή,  μελεώτή  και  λοιπαώ  εώγραφα του διαγώνισμουώ  διατιώθενται  στήν ιστοσελιώδα του

Δήώ μου,  στή  προαναφεροώ μενή  διευώ θυνσή,  ενώώ  το  εώντυπο  Οικονομικήώ ς  Προσφοραώ ς  διατιώθεται
ήλεκτρονικαώ  κατοώ πιν αιώτήσής στο email texniko@thermi.gov.gr.

Οι ενδιαφεροώ μενοι μπορουώ ν να αποστεώλλουν το φαώ κελο τής προσφοραώ ς τους ταχυδρομικώώ ς
στή προαναφεροώ μενή διευώ θυνσή του Δήώ μου εώώς και τήν ώώ ρα διεξαγώγήώ ς του διαγώνισμουώ , ήώ  να τήν
παραδώώ σουν αυτοπροσώώ πώς ήώ  μεώσώ επιώσήμα εξουσιοδοτήμεώνου εκπροώ σώπου τήν ώώ ρα διεξαγώγήώ ς
του διαγώνισμουώ ,  Πεώμπτή 06/07/2017 και  ώώ ρα 10:00 εώώς  10:30πμ στο χώώ ρο τών γραφειώών τής
Τεχνικήώ ς  Υπήρεσιώας  του  Δήώ μου,  Σώτήώ ρή  Πεώτρουλα  24,  Θεώρμή.  Οι  νοώ μιμοι  εκπροώ σώποι  τών
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συμμετεχοώ ντών οικονομικώώ ν φορεώών ήώ  επιώσήμα εξουσιοδοτήμεώνοι εκπροώ σώποιώ  τους δικαιουώ νται να
παριώστανται  στή  διαδικασιώα  αποσφραώ γισής  τών  προσφορώώ ν  που  θα  ακολουθήώ σει  τήν  λήώ ξή  τής
προθεσμιώας καταώ θεσής τών προσφορώώ ν.

Καώ θε υποβαλλοώ μενή προσφοραώ  δεσμευώ ει τον συμμετεώχοντα στον διαγώνισμοώ  για διαώ στήμα εώξι
(6) μήνώώ ν, αποώ  τήν ήμερομήνιώα λήώ ξής τής προθεσμιώας υποβολήώ ς τών προσφορώώ ν.

Γλώώ σσα αιτήώ σεών και  τών εγγραώ φών τής προσφοραώ ς  ειώναι  ή  ελλήνικήώ .  Έγγραφα σε αώ λλες
γλώώ σσες θα ειώναι επιώσήμα μεταφρασμεώνα. Η συώ μβασή ΔΕΝ εμπιώπτει στή Διεθνήώ  Συνθήώ κή Δήμοσιώών
Συμβαώ σεών.

Αρμοώ διο  οώ ργανο  εξεώτασής  ενσταώ σεών  ειώναι  ή  Οικονομικήώ  Επιτροπήώ  του  Δήώ μου  Θεώρμής.  Η
προθεσμιώα  αώ σκήσής  εώνστασής  ειώναι  πεώντε  (5)  ήμεώρες  αποώ  τήν  κοινοποιώήσή  τής  προσβαλλοώ μενής
πραώ ξής στον ενδιαφεροώ μενο οικονομικοώ  φορεώα.  Για τήν αώ σκήσή εώνστασής καταώ  τής διακήώ ρυξής,  ή
εώνστασή  υποβαώ λλεται  μεώχρι  πεώντε  (5)  ήμεώρες  πριν  αποώ  τήν  καταλήκτικήώ  ήμερομήνιώα  υποβολήώ ς
προσφορώώ ν.

Η  παρουώ σα  προκήώ ρυξή  θα  δήμοσιευτειώ  τουλαώ χιστον  δώώ δεκα  (12)  ήμεώρες  πριν  αποώ  τή
προαναφεροώ μενή ήμερομήνιώα διεξαγώγήώ ς του διαγώνισμουώ .

Ο Δήμαρχος Θέρμης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
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