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Ελληνική

ΑΝ ΑΡΤ ΗΤ ΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Πύργος 17/10/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ
Αρ.Μελ: 65/2018
Προϋπολογισµός:74.400,00€ µε το ΦΠΑ
Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι

ΚΑ:30.7323.92
Αρ.Πρωτ.: 29048/17-10-2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Πύργου προκηρύσσει ∆ηµόσιο Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό
σύµφωνα µε το άρθρο 125 του Ν4412/2018 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) για την επιλογή
αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ»
µε προϋπολογισµό:74.400,00€ (µε Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) µε κωδικό CPV:[45212290-5]
Κωδικός NUTS αναθέτουσας αρχής:EL633
Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης έργου: EL633
Τύπος αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος (ΟΤΑ Α΄βαθµού) µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή
εντασσόµενη στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτοµέα Ο.Τ.Α.
Κύρια δραστηριότητα που εκτελεί: Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ)
Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός ανοικτός διαγωνισµός κάτω των ορίων
Το έργο, µε αριθµό µελέτης 65/2018, συντίθεται από την ακόλουθη οµάδα εργασιών:
α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(∆απάνη µε Γ.Ε. & Ο.Ε. και
Απρόβλεπτα)
59.999,76€

Αναθεώρηση-στρογγυλοποίηση:0,24€
και Φ.Π.Α.:14.400,00€
Προσφέρεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Πύργου www.cityofpyrgos.gr
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιγράφονται αναλυτικά στην µε αριθµό 65/2018 µελέτη
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύργου
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 30/10/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης
παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Πύργου ,
Αγίου Σπυρίδωνος 31 στον Πύργο Ηλείας
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ.µελ:65/2018)
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Έργο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ”

1. Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που
τηρείται στην ΓΓ∆Ε του ΥΠΟΜΕ∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
2. Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Περιφερειακά-Νοµαρχιακά Μητρώα εφόσον
πληρούν τα όρια και ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις: ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α-Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής.
Η συνολική προθεσµία του έργου ορίζεται σε ΕΝΑ (1) µήνα από την υπογραφή της
σύµβασης..
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη-Συγγραφήή Υποχρεώσεων-κ.λ.π.) καθώς και το έντυπο της οικονοµικής
προσφοράς από τα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύργου.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε
το άρθρο 121 του Ν4412/2018 δηλαδή δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ από την αναθέτουσα αρχή
που διεξάγει τον διαγωνισµό µέχρι και την 29/10/2018 (και αν αυτή είναι αργία την επόµενη
πρώτη εργάσιµη)
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2621024906 και στο e-mail:texypirgou@yahoo.gr , αρµόδιος
υπάλληλος για την επικοινωνία : Τσίκας Αγγελος Πολ/κος Μηχ/κος
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου
Πύργου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
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