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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ»
Ο Δήμος Τριφυλίας διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη
παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, θα διεξαχθεί Ανοικτός μειοδοτικός
Διαγωνισμός με το σύστημα: : με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου
και του προϋπολογισµού, εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό (%) σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.
4412/2016. για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: α) ομάδα Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 1 9 . 1 7 7 , 3 7 € ,
β) ομάδα Β: ΤΕΧΝΙΚΑ,
ΤΕΧΝΙΚΑ με προϋπολογισμό 4 9 . 9 2 1 , 9 5 € , γ) ομάδα Γ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ,
ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 6 0 . 5 1 5 , 0 5 € με
Ε.Ο.&Ο.Ε. 18% :23.330,59 και απρόβλεπτες δαπάνες 15%:22.941,74
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 69 /2017 από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας, ανέρχεται στο ποσό των 1 7 5 . 8 8 6 , 7 0 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
και στο ποσό των 2 1 9 . 9 9 9 , 9 9 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) αποκλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Π.Π. , Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Τ.Κ. 24300, Φιλιατρά, πληροφορίες κα. Γ κ ό ν η Α σ π α σ ί α , τηλ.:
2761033581 email : goniaspa@yahoo.gr, μέχρι την Παρασκευή 23-06-2017
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μ ε μ ο ν ω μ έ ν ε ς εργοληπτικές επιχειρήσεις:




Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ,

Ενώσεις οικονομικών φορέων Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ,
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,καθώςκαι
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.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.548,39 ευρώ
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Τριφυλίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον διακοσίων
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές

ημέρες.
Ο Δήμαρχος
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