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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ», Π/Υ: 35.000,00€ ( με το Φ.Π.Α.).
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) Οδοποιία , με συνολικό προϋπολογισμό
28.455,29 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Λιμενικό
Ταμείο Ζακύνθου, Μόλος Αγίου Διονυσίου, Τ.Κ.29100, Ζάκυνθος, μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.
Η ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147 Α΄/8-08-2016) ως
ισχύει.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2695048157, FAX επικοινωνίας: 2695026344, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Ζωή Βεντουρή.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου, στο Διοικητήριο Ζακύνθου-2ος όροφος, και το σύστημα με ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης των άρθρων 124 & 125 του Ν. 4412/2016.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ στην Α1 Τάξη και άνω καθώς και εμπειροτέχνες
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα με ανάλογη εμπειρία και που είναι εγκατεστημένοι 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 ΣΔΣ, 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 των 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 (πχ κοινοπραξία).
Κατά τα λοιπά οι όροι της διακήρυξης είναι αυτοί που καθορίζονται στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης
του έργου.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 569,11 ΕΥΡΩ
που θα απευθύνεται ή στην Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου, ή στην Δ/νση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών δηλαδή
210 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι
(6) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. / Σ.Α.Ε 189/ Κ.Ε.: 2015ΣΕ1890001.
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου.
8. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τον Ν.4412/16 και την Διακήρυξη του έργου που εγκρίθηκε με την υπ.
αρ. 35/29-03-2017 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Σύνδεσμο Εργοληπτών Δ.Ε- ΕΝΤΑΥΘΑ.
2. Ημερήσια Εφημερίδα Ν. Ζακύνθου «ΕΡΜΗΣ».
3. Ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ
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