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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ‐ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑΛΟΒΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ
2
της
πράξης
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΥΛΟΥ
ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ»
CPV: 45232420-2
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020»
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

1.653.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ)

Αρ. Πρωτ.: 15932/14-11-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ‐ΝΕΣΤΟΡΟΣ προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑΛΟΒΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»
εκτιμώμενης 1.653.225,81 € χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.

DIMITRIOS ARVANITIS

ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη εργασιών

1.202.584,21 €

Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ 18%)
Απρόβλεπτα (15%)
Απολογιστικά – Κοστος χώρου υποδοχής προϊόντων
εκσκαφών και ορυκτής ασφάλτου

216.465,16 €
212.857,41 €
3.128,00 €

Όφελος 18% επί των απολογιστικών εργασιών
Αναθεώρηση

563,04 €
17.628,00 €

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι χωρίς Φ.Π.Α. και η ανάδοχος εταιρεία δεν θα
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMITRIOS ARVANITIS
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επιβάλλει Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων της, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν
για την αντιστροφή της υποχρέωσης του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248τΑ΄), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου Ι
του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160τ.Α΄)≫
1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής
Οδός
: Πλ. Νέστορος, Πύλος Μεσσηνίας
Ταχ.Κωδ.
: 240 01
Τηλ.
: 2723360234
Telefax
: 2723023552
E-mail
: techdept@pylos.gr
Πληροφορίες:
: Βέργος Κωνσταντίνος

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:
http://www.pylos-nestor.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/12/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο
στις 07/12/2018
3. Στοιχεία διαγωνισμού
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
11/12/2018, ημέρα Τρίτη ώρα λήξης 10:00 π.μ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής με υποβολή προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του
Ν. 4412/16.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στη 2η τάξη και άνω στην
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 1η τάξη και άνω στην κατηγορία Η/Μ 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.
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
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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).
5. Εγγύηση συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 33.064,52
ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 11-10-2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
6. Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, στον
Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της
Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», με κωδικό ΟΠΣ 5001010.
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
8. Έγκριση αποτελέσματος
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Πύλου‐Νέστορος.
9. Προθεσμία εκτέλεσης
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Δέκα Οχτώ (18) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης .

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

