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ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΤΟ ∆Ι Α∆ΙΚΤΥΟ
Πύργος
∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

05 /06/2019

Aρ. Πρωτ.: 15320

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.400,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
Ο ∆ήµος Πύργου προκηρύσσει ∆ηµόσιο Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου
κατασκευής του έργου: «Aναβάθµιση αγροτικής οδού στην ΤΚ Αγίου Ιωάννη ∆ήµου Πύργου » » Αρ.
Μελ.: 12/2019 Προϋπολογισµoύ :74.400,00 € µε Φ.Π.Α. CPV: 45233222-1
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 12/2019 µελέτη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύργου
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί την 18-6-2019 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 Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής ,οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρα 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην ΓΓ∆Ε του
ΥΠΟΜΕ∆Ι εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ,
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις του ∆ήµου Πύργου και είναι εγγεγραµµένο στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α. 30.7323.084 και πίστωση 74.400,00 ευρώ για το έτος 2019
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 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 του έργου ορίζεται σε TEΣΣΕΡΙΣ (4) µήνες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη-Συγγραφή
Υποχρεώσεων-κ.λ.π.) καθώς και το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς από τα γραφεία της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύργου.
Τα στοιχεία αυτά καθώς και συµπληρωµατικές πληροφορίες χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους
οικονοµικούς φορείς µέχρι και την 14/06/2019 εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την
12/6/2019.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2621-0-31978 & 2621-0-24906,αρµόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία :
∆ηµητρακόπουλος Χαράλαµπος.
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 όπως έχουν
τροποποιηθεί
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΙΑΤΣΗΣ
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