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1) Ο Δήκνο Σξίπνιεο, δηαθεξχζζεη ζςνοπηικό διαγωνιζμό επιλογήρ αναδόσος, γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΙ ΟΓΧΝ ΣΗ Γ.Δ. ΛΔΒΙΓΙΟΤ» πξνυπνινγηζκνχ 28.983,00 εςπώ ( κε αλαζεψξεζε θαη
ΦΠΑ) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (ζρεηηθή ε κε αξηζκφ 169/2017 κειέηε ηεο Δηεχζπλζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο )
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ : θαηεγνξία ΟΓΟΠΟΙΨΑ κε πξνυπνινγηζκφ (ρσξίο
αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ): 23.366,04 εςπώ
2) Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο
ζην ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ θαη ην ΣΔΤΓ, πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο (www.tripolis.gr).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα, λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ, επίζεο, λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε
δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.
3) Σόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ πποζθοπών: Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 07/11/2017
Ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) ζην Δεκαξρείν Σξίπνιεο, Αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο ( νδφο Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο , Σ.Κ. 22132).
4) Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
ύζηημα δημοππάηηζηρ: Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα με ηο
ζύζηημα πποζθοπάρ με επί μέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ καηά ομάδερ ηιμών, ζε ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην
νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο, κε έιεγρν νκαιφηεηαο ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ηνπ άξζξνπ
95 παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/2016.
5) Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηά:
I. Ηκεδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην
Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Δ.ΔΠ.), εθφζνλ αλήθνπλ ζηην Α1 ηάξη και άνω, για έπγα
καηηγοπίαρ ΟΓΟΠΟΙΨΑ. Δπίζηρ ζηη δημοππαζία μποπούν να ζςμμεηάζσοςν επισειπήζειρ πος
είναι γπαμμένερ ζηα Μηηπώα Πεπιθεπειακών Δνοηήηων για έπγα καηηγοπίαρ ΟΓΟΠΟΙΨΑ.
II. Αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα
θαηεγνξίαο Οδνπνηίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
a) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
b) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
c) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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 Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
d) 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 νηθνλνκηθνί θνξείο θαη νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ 19 θαη 76
ηνπ Ν. 4412/2016
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6) Δγγςήζειρ ςμμεηοσήρ: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 α) ηνπ Ν.4412/2016.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο.
7) Υπημαηοδόηηζη: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΑΣΑ, Κ.Α.: 30.7333.0009 εγθεθξηκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Δήκνπ Σξίπνιεο γηα ην έηνο 2017
8) Λοιπέρ Πληποθοπίερ: Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ
Σξίπνιεο.
Πιεξνθνξίεο (θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα) ζην ηειέθσλν 2713600478
FAX επηθνηλσλίαο 2713610406 αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Κ. βώλος
Η παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε
ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
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