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Ο Δήμορ Μεγαπέων πξνθεξχζζεη ηελ κε Δημόζιο ςνοπηικό Διαγωνιζμό επιλογή αλαδφρνπ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ  
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ  
ΣΑΜΠΩΣΟΤ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΟ ΣΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ» 

Εθηηκψκελε αμία    :   8.064,52 Επξψ (πιένλ Φ.Π.Α.)  

Σπλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο     10.000,00 €  κε Φ.Π.Α. 24%, 

Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηνπ Δήκνπ κε Κ.Α.  30.7323.0285 
Τν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 
4013/2011.   
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηην καηηγοπία έπγων 
οδοποιίαρ Α1ηρ ηάξηρ και άνω ηος ΜΕΕΠ καθώρ και Νομαπσιακά Μηηπώα ζηην καηηγοπία έπγων οδοποιίαρ  θαη 
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη 
απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 
πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε ΣΡΕΙ (3) ΜΗΝΕ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ε.Σ.Υ. 

Ημέπα και ηόπορ: Ωο ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ε 18-7-2017 , εκέξα 
Τξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. έσο 10:30   
Πληποθοπίερ: Απφ ηελ Δ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ Δήκνπ Μεγαξέσλ , νδφο Σπιεκβξίαο , θ.Π. Μήιεζε  ηει..:22960-
81034.  
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