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Πύργος19/10/2018
Αριθµ. πρωτ.: 29277

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Πύργου προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη
αναδόχου εκτελέσεως του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΝΗΣΙ∆ΩΝ Ο∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΩΝ)
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ »
συνολικού προϋπολογισµού 74.400,00€.µε ΦΠΑ και αναθεώρηση.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών Oδοποιϊας Ηλεκτροµηχανολογικών και Πρασίνου
Κωδικός CPV : 45233000-9
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης µέσω της
ιστοσελίδας του Φορέα (www.cityofpyrgos.gr), καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες χορηγούνται
στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς έως την 31-10-2018, εφόσον αυτά ζητηθούν έως την 2910-2018.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την …1/ 11 /2018, ηµέρα Πέµπτη Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η
10:00 π.µ. και το σύστηµα προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε τα άρθρα 95 του
Ν. 4412/2016
- ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ 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 Σ∆Σ, 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.
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Περιφερειακό Μητρώα για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ αντίστοιχου προϋπολογισµού .
- Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρος του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ και είναι εγγεγραµµένο στον Τακτικό
Προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α. 30.7323.88 και πίστωση 74.400,00 € έτους 2018
- Για την συµµετοχή στον συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητική επιστολή
συµµετοχής.
- ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 150 του
Ν.4412/2016 και στη ∆ιακήρυξη του έργου. ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.
- Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της
σύµβασης.
- Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πύργου .
Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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