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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Πύλου Νέστορος προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων 2018» CPV: 45112700-2,
προϋπολογισμού 54.300,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την με αριθμό 148/2018 μελέτη της Τ.Υ).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Το έργο θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην μελέτη και στην
παρούσα προκήρυξη.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό ολογράφως και αριθμητικώς στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το
Άρθρο 125 του Ν.4412/16.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλήσει τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Δήμου Πύλου Νεστορος, www.pylos-nestor.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2723360234-249 (κ. Βέργος, κα Βοντίτσου ), e-mail: techdept@pylos.gr,
aggelikivon@gmail.com.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/ 12/ 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη της υποβολής
προσφορών) στο κτίριο του Δημαρχιακού καταστήματος, 1ος ορ. Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , πλ.
Νεστορα, Πύλος. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με
την παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/1611-2016.
ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και
Ηλεκτρομηχανολογικών ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη
και άνω γ αι έργ α ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ . Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα
συμμετοχής και εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας έργων.
Οικονομικός φορέας
συμμετέχει
είτε
μεμονωμένα είτε
ως
μέλος ένωσης
Οι οικονομικοί φορείς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους του άρθρου 76
του Ν.4412/2016 .
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού
875,81€ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του Ν. 4412/2016 (Α 147) και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών
και τριάντα ημερών μετά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Έξι (06) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Χ.Υ. ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 15-7326.031.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και το πρακτικό θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πύλου Νεστορος .
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Καφαντάρης

