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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.: -1751-

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Γρεβενών, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία (δημοπρασία) για την ανάδειξη
αναδόχου

εκτέλεσης

του

έργου

«ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ

ΑΝΤΛΙΑ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 3)» με
Σύνολο δαπάνης έργου 223.160,01 €, με Φ.Π.Α. 24% 43.192,26 €).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
-Κατηγορία Υδραυλικά , με προϋπολογισμό 11.535,63 € χωρίς ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα
αναθεώρηση και ΦΠΑ.
-Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό 120.993,96 € χωρίς ΓΕ και

ΟΕ,

απρόβλεπτα αναθεώρηση και ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από
τη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, (Τέρμα Κ.
Ταλιαδούρη –Διοικητήριο 2 ος όροφος) μέχρι 24-2-2017. Πληροφορίες: Νικόλαος
Μπαλοδήμος τηλ.:24623-53432, FAX: 24623-53243.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και την αριθ. 182/2016
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (ΦΕΚ
4269/30-12-2016 Τεύχος Δεύτερο).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις είκοσι οχτώ (28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
(Δνση: πλ. Ελευθερίας 1, 51100 Γρεβενά) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
-Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:
-Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , τάξη Α2 και άνω,
-Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμένοι σε επίσημους καταλόγους ή
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης (Παρ. 7 του προσαρτήματος Α του
Ν. 4412/2016).
-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.600,00 € και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ήτοι (7) επτά μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΟΧ ΑΠΕ ΣΑ 618. Υπάρχουσα πίστωση
203.751,05 €. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολή στον ανάδοχοί. Το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών.
Γρεβενά 01-02-2017
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Δασταμάνης

