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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

1. Ο Γήκνο Σξίπνιεο πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «Πξνζσξηλή
κεηαβαηηθή ιχζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γ. Σξίπνιεο - Α΄ ΦΑΗ: Πεξίθξαμε θαη δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο
ρψξνπ, κε πξνυπνινγηζκφ κειέηεο 526.000,00€.
Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΙΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 424.185,17€ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ & ΟΔ θαη
απξφβιεπηα)
2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: www.tripolis.gr
Δθφζνλ, νη ελδηαθεξφκελνη επηζπκνχλ ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, κπνξνχλ λα ηα παξαιάβνπλ απφ ηελ
Γξακκαηεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, νδφο Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, 22132, Σξίπνιε, Πιεξνθνξίεο
Νηθφιανο Μπειηάο, ηει.: 2713600452 FAX επηθνηλσλίαο 2710235457, κέρξη ηελ Πέκπηε 03-08-2017 θαη ψξα
15.00 κ.κ. θαη λα θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10,00 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ ν
ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν πξφηππν, απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ., ηεχρνο
δηαθήξπμεο, Παξάξηεκα Β΄.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 8 Απγνχζηνπ 2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. ζην Γεκαξρείν
Σξίπνιεο, Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο, Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο - 1νο φξνθνο.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε επί κέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο, κε έιεγρν
νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ηνπ άξζξνπ 95,παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/2016.
4. ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
I. Ηκεδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ εγγεγξακκέλα ζην Μ.Δ.ΔΠ. ζε έξγα θαηεγνξίαο
εο
Οδνπνηίαο θαη 1 ηάμεο θαη άλσ.
ΙΙ. Αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο
Οδνπνηίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1
(ε) θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη
ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαηεζνχλ:
α) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηεζζάξσλ
(8.484,00) επξψ θαη
β) ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.
4412/2016, φπσο απηφ ηππνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε κε ηελ 158/2016απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.(ΦΔΚ Β΄ 3698/1611-2016).
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 8-3-2018, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη .
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΔ 20.7425.0001 ηνπ Π/Τ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο (επηρνξήγεζε
ΤΠ.Δ.) θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο
χςνπο 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηε ο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο, νχηε ε πιεξσκή πξηκ ζηνλ Αλάδνρν.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
8. Σν έξγν ηαμηλνκείηαη κε CPV 45233120-6 ( Έξγα νδνπνηίαο).
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίδνληαη απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ (ηει. 2713 –
600452) φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΤΛΗ

