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Δ/νουσα Τπηρεσία: Δ.Σ.Τ. Δ. ΦΙΟΤ
ΧΡΗΜ/ΣΗΗ:
ΚΑ 30-7336.033
Σαχ. Διεύθυνση: Οινοπίωνος 1
Σαχ. Κώδικας: 82131
Π Ρ Ο ΚΗ Ρ ΤΞΗ ΔΙΑ Γ ΩΝ Ι  ΜΟ Τ
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Δ.Λ.Σ.
Φίου
προκηρύσσει
ανοιχτό
διαγωνισμό
για
την
ανάθεση
του
έργου « ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΦΙΟΤ», προϋπολογισμού 117.000 € συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 17%
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Α2 τάξη και άνω.
2 Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στην έδρα του Διαδημοτικού Λιμενικού
Σαμείου Φίου, στην οδό Νεωρίων 2, 82131 Φίος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και
στην ιστοσελίδα του, www.chiosport.gr. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες, φροντίδα, και ευθύνη τους.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗY
Παράρτημα Β.
Πληροφορίες

:

Δ/νση Σεχνικών Τπηρεσιών
Δήμου Φίου – τηλ:2271351640 φαξ:2271351289 κ. Σσαγρής Παντελής

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/10/2017, ημέρα Σρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ (τάξη Α2 και άνω) α) σε κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), γ) σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 υμφωνίας, 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.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.000 €
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Σο έργο χρηματοδοτείται από το Δ.Λ.Σ. Φίου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Σο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ. του Δ.Λ.Σ. Φίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Σ. Φίου
Κέφης Αντώνης

