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ADMINISTRATION

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 10191 Παπάγου – ΑΘΗΝΑ
e-mail: site-support@yme.gov.gr
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισμού 290.322,58 € (πλέον ΦΠΑ 24% 69.677,42€).
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»,
προϋπολογισμού 290.322,58 € (πλέον ΦΠΑ 24% 69.677,42€).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ όπως αναλυτικά αναφέρεται
στη Διακήρυξη και που είναι εγκατεστημένα 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. 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.
Πληροφορίες
Τηλ.
FAX
E-mail

:
:
:
:

Τ. Γλένης
25310-39252
25310-39032
tglenis@admin.duth.gr

Information:
tel
fax
E-mail

:
:
:
:

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 (π.χ. κοινοπραξία).
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στις κατηγορίες
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Το έργο θα εκτελεστεί στις κερκίδες των ΤΕΦΑΑ στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 046 / 2020ΣΕ04600059.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Με εντολή του Πρύτανη
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε. του Δ.Π.Θ.
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