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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό (συνοπτικό) διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποψίλωσης χόρτων – καλλωπισμός κοινόχρηστων χώρων – κλάδεμα
δέντρων Δήμου Νεστορίου», με προϋπολογισμό 30.645,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.354,84 ευρώ (Σύνολο :
38.000,00 ευρώ), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
η
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών) ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στη Διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα
Νεστορίου, Νεστόριο Καστοριάς.
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν
ανάλογες εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό,
ιδιόκτητο ή μισθωμένο και που είναι εγκατεστημένα σε
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) 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
της ως 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 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).
3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού
Καστοριάς, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.nestorio.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.diavgeia.gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς θα τοιχοκολληθεί
και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νεστορίου. Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου www.nestorio.gr.
Τα έξοδα των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικονομικό φορέα ο οποίος θα είναι ανάδοχος.
Πληροφορίες επικοινωνίας : Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος τηλ. :24673.52325, fax:2467031242 και Στέφανος Μπούσιος
τηλ.: 24673.52322.
Νεστόριο 07/05/2019
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

