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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δόμοσ Σρύπολησ, διακηρύςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογήσ αναδόχου για την καταςκευή του έργου :
«ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΑΝΔΡΟΣΟΙΧΩΝ ΔΗΜΟΤ ΣΡΙΠΟΛΗ» προώπολογιςμού 45.330,97 ευρώ ( με αναθεώρηςη και
ΥΠΑ) που θα διεξαχθεύ ςύμφωνα τισ διατϊξεισ του Ν.4412/16 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Έργων, Προμηθειών και
Τπηρεςιών (ΥΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (ςχετικό η με αριθμό 126/2018 μελϋτη τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών &
Πολεοδομύασ του Δόμου Σρύπολησ )
Σο ϋργο ςυντύθεται από τισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ εργαςιών : κατηγορύα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προώπολογιςμό (χωρύσ
αναθεώρηςη και ΥΠΑ): 36.556,64 ευρώ
Σο έντυπο οικονομικήσ προςφοράσ και το ΣΕΤΔ που θα ςυμπληρωθεύ από τουσ διαγωνιζόμενουσ καθώσ και τα
λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην ιςτιοςελύδα του
Δόμου Σρύπολησ (www.tripolis.gr).
Σόποσ και χρόνοσ παράδοςησ προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ςτισ 30/10/2018 Ημέρα Σρίτη και
ώρα 10:00 π.μ. (λόξη επύδοςησ προςφορών) ςτα γραφεύα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου Σρύπολησ (οδόσ
Λαγοπϊτη 45 & Αταλϊντησ , Σ.Κ. 22132).
Κριτήριο ανάθεςησ: Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ μόνο βϊςη τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).
ύςτημα δημοπράτηςησ: Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα υποβληθεύ ςύμφωνα με το ςύςτημα
τησ ενιαίασ έκπτωςησ ςτισ τιμέσ του τιμολογίου τησ υπηρεςίασ που εκφράζεται ςε ακέραιεσ μονάδεσ επί
τοισ εκατό (%) του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
Δικαιούμενοι ςυμμετοχήσ: τη δημοπραςύα γύνονται δεκτϊ φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ Οικονομικών
Υορϋων που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρεύται ςτη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εφόςον ανόκουν ςτην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αρ. 59 του Ν.
4278/2014). Επίςησ ςτη δημοπραςία μπορούν να ςυμμετάςχουν επιχειρήςεισ που είναι γραμμένεσ ςτα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
Οι οικονομικού φορεύσ και οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των ϊρθρων 19 και 76 του Ν.
4412/2016
Εγγυήςεισ υμμετοχήσ: Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ
ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ.1 α)του Ν4412/2016(Α147)
Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι ϋξι (6) μόνεσ.
Χρηματοδότηςη: Σο ϋργο χρηματοδοτεύται: Κ.Α. 30.7326.0005 εγκεκριμϋνο Πρ. Δόμου Σρύπολησ για το έτοσ 2018
Λοιπέσ Πληροφορίεσ: Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό του Δόμου
Σρύπολησ.
Πληροφορύεσ (κϊθε εργϊςιμη ημϋρα και ώρα) ςτο τηλϋφωνο 2713600453
FAX επικοινωνύασ 2710235457 αρμόδιοσ υπϊλληλοσ για επικοινωνύα Α. Μανωλοπούλου
Η παρούςα περύληψη διακόρυξησ επϋχει θϋςη μόνον ανακούνωςησ και δεν υποκαθιςτϊ την αναλυτικό διακόρυξη του
διαγωνιςμού.
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