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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 22734

Κυπαρισσία 25/10/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύσσει:
1. Την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Ε Αετού»,
Αετού
με προϋπολογισμό 49.989 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
Κωδικός CPV: 45233141-9
To έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
α) κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 40.314,16 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & OE και απρόβλεπτα)
2. Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας (www.Dimostrifylias.gr).
Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα διατίθεται κατόπιν αιτήσεως μέχρι τις 14-11-2017, στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Π.Π., Ι. Μεταξά & Β. Παύλου, Τ.Κ. 24300, Φιλιατρά, πληροφορίες κος Α . Φ ω τ ό π ο υ λ ο ς ,
τηλ.: 2761035017 email : arfotop@yahoo . gr
Επίσης οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορούν να έχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 13-011-2017, εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως την 10-11-2017.
3. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, στις 16-11-2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη τουάρθρου 97 του
ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:

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 Α1 και άνω, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας,ή
Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

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 Α1 και άνω,για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, 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 19και των παρ. 1 (ε) και 3
(β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
5. 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
οκτακοσίων έξη (806,00)ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύησηκαλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 15-06-2018 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 17 του Δήμου Τριφυλίας με Κ.Α. 30.7323.014
Ο Δήμαρχος

Κατσίβελας Παναγιώτης
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