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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ανηικείμενο Γιαγυνιζμοω: «Τπηπεζίερ Σεσνικήρ και Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ για ηην
ςλοποίηζη Γπάζευν ηος Τποέπγος ηος Γήμος Μεηζψβος ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ με
διακπιηικψ ηίηλο “TEMPTING STREETS”», πος ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ
Δςπυπαφκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδα-Ιηαλία 2007-2013.
Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ: Σο Έπγο σπημαηοδοηείηαι ζηο πλαίζιο ηος Δςπυπαφκοω
Ππογπάμμαηορ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδα – Ιηαλία 2007-2013, καηά 75% απψ ηο
Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (Δ.Σ.Π.Α.) και καηά 25% απψ Δθνικοωρ
Πψποςρ.
Αναθέηοςζα Απσή: Γήμορ Μεηζψβος, Γιεωθςνζη: Ν. Υ. Αβέπυθ 2, 44200 Μέηζοβο, Σηλ.:
26563 60308, Φαξ: 26560 41333
Πποϋπολογιζμόρ: 142.000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%.
Απαιηούμενερ Εγγςήζειρ: 5% επί ηηρ ζςνολικήρ πποχπολογιζθείζαρ δαπάνηρ ηος Έπγος.
Πποθεζμία Παπάδοζηρ Έπγος: Έυρ 30/11/2013, με ηην πιθανόηηηα παπάηαζηρ.
Σύπορ Διαγωνιζμού – Κπιηήπια Ανάθεζηρ: Ανοισηψρ διαγυνιζμψρ με κπιηήπιο ανάθεζηρ
ηην πλέον ζςμθέποςζα (απψ ηεσνική και οικονομική άποτη) Πποζθοπά.
Εναλλακηικέρ Πποζθοπέρ: Γεν γίνονηαι δεκηέρ.
Ιζσύοςζα Νομοθεζία: Ιζσωοςν οι ψποι και οι διαηάξειρ ηος N. 3463/2006, ηος Π.Γ. 28/1980,
καθϊρ και οι λοιπέρ διαηάξειρ πος αναθέπονηαι ζηην αναλςηική διακήπςξη.
Ημεπομηνία, Ώπα και Σόπορ διεξαγωγήρ ηος Διαγωνιζμού: Ο Γιαγυνιζμψρ θα διεξασθεί
ζηα γπαθεία ηηρ έδπαρ ηος Γήμος Μεηζψβος, Ν. Υ. Αβέπυθ 2, 44200 Μέηζοβο, ζηιρ
30/09/2013 και ϊπα 10:00 ενϊπιον ηηρ απμψδιαρ Δπιηποπήρ.

Δικαίωμα Συμμετοχής: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Δηαγσληζκό έρνπλ: (α) Φπζηθά ή
λνκηθά πξόζσπα ή Σπλεηαηξηζκνί ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο κε αληηθείκελν
δξαζηεξηόηεηαο ηελ παξνρή ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ππεξεζηώλ, έρνπλ
ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελόο Κξάηνπο -Μέινπο ηεο ΕΕ θαη έρνπλ ηελ
θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θύξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζην
εζσηεξηθό ηεο ΕΕ, ηνπ ΕΟΧ θαη ζην εζσηεξηθό ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε
Σπκθσλία Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Εκπνξίνπ ε νπνία
θπξώζεθε από ηελ Ειιάδα κε ην Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997), ή από ηξίηεο
ρώξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζύλδεζεο κε ηελ Ε.Ε., (β) Ελώζεηο / Κνηλνπξαμίεο
ησλ αλσηέξσ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά, εθόζνλ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν «Ειάρηζηεο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο» ηεο αλαιπηηθήο
δηαθήξπμεο.
Παπαλαβή Διακήπςξηρ: Η διάθεζη ηος Τεύσοςρ ηηρ Διακήπςξηρ γίνεηαι καηόπιν έγγπαθηρ Αίηηζηρ
ηυν Υποτηθίυν, η οποία θα ππέπει να ζςνοδεύεηαι από Απόδειξη καηάθεζηρ ποζού 30,00€ ζηην
Ταμειακή Υπηπεζία ηος Δήμος Μεηζόβος, με ηην αιηιολογία «Για ηο Τεύσορ ηηρ Διακήπςξηρ ηος
Έπγος «Τπηπεζίερ Σεσνικήρ και Γιοικηηικήρ Τποζηήπιξηρ για ηην ςλοποίηζη Γπάζευν ηος Τποέπγος
ηος Γήμος Μεηζψβος ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ με διακπιηικψ ηίηλο “TEMPTING STREETS”». Σηιρ
Αιηήζειρ θα ππέπει απαπαίηηηα να πεπιλαμβάνονηαι ηα πλήπη ζηοισεία ηυν Υποτηθίυν (Επυνςμία,
Διεύθςνζη, Απιθμό Τηλεθώνος, Απιθμό Τηλεομοιοηςπίαρ, Διεύθςνζη Ηλεκηπονικού Τασςδπομείος,
κλπ.). Οι Αιηήζειρ Παπαλαβήρ ηυν Τεςσών ηηρ Διακήπςξηρ παπαλαμβάνονηαι και ππυηοκολλούνηαι
από ηην Αναθέηοςζα Απσή, ηο απγόηεπο μέσπι και ηην ηέηαπηη (4η) ημεπολογιακή ημέπα ππιν από
ηην ημεπομηνία διενέπγειαρ ηος Διαγυνιζμού και ώπα 14.00 μμ. Οι Υποτήθιοι πος έσοςν ςποβάλλει
εμππόθεζμα και έγκςπα, υρ ανυηέπυ, Αίηηζη παπαλαβήρ ηος Τεύσοςρ ηηρ Διακήπςξηρ μποπούν να
παπαλαμβάνοςν (ζε ένηςπη μόνο μοπθή) από ηην επομένη επγάζιμη ημέπα ηηρ ημεπομηνίαρ
ππυηοκόλληζηρ ηηρ ζσεηικήρ Αίηηζήρ ηοςρ και από ηην έδπα ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ ηο Τεύσορ ηηρ
Διακήπςξηρ, αςηοπποζώπυρ ή μέζυ καηάλληλα εξοςζιοδοηημένος εκπποζώπος ηοςρ ή μέζυ
εξοςζιοδοηημένος για ηο ζκοπό αςηό ηασςμεηαθοπέα (courier), με σπέυζη ηος παπαλήπηη.
Πποθεζμία Τποβολήρ Πποζθοπών: 30/09/2013 και ϊπα 10:00 (μέσπι ηην ημεπομηνία και
ϊπα έναπξηρ ηηρ διενέπγειαρ ηος Γιαγυνιζμοω, εθψζον ςποβάλλονηαι αςηοπποζϊπυρ ή
απψ καηάλληλα εξοςζιοδοηημένο εκππψζυπο, ή ηασςδπομικά ή με Courier). Σα ένηςπα ηυν
πποζθοπϊν ππέπει να είναι ζςνηαγμένα ζηην Δλληνική γλϊζζα.
Σόπορ Τποβολήρ Πποζθοπών: Γήμορ Μεηζψβος, Ν. Υ. Αβέπυθ 2, 44200 Μέηζοβο.
Ιζσύρ Πποζθοπών: Οι Πποζθοπέρ ιζσύοςν και δεζμεύοςν ηοςρ Πποζθέπονηερ για εκαηόν είκοζι
(120) ημέπερ από ηην επομένη ημέπα ηηρ ημεπομηνίαρ Διενέπγειαρ ηος Διαγυνιζμού.
Μέηζοβο, 11/09/2013
Για ηο Γήμο Μεηζψβος
Ο Γήμαπσορ
Σζομπίκορ Νικψλαορ

