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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δήκνο Σξίπνιεο, δηαθεξύζζεη ζςνοπηικό διαγωνιζμό επιλογήρ αναδόσος για ηην καηαζκεςή ηος έπγος :

«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΔΟΣΡΧΜΑΣΟ» πξνϋπνινγηζκνύ 68.973,11 εςπώ ( κε αλαζεώξεζε θαη
ΦΠΑ) πνπ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16 «Δεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016) (ζρεηηθή ε κε αξηζκό 52/2018 κειέηε ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
& Πνιενδνκίαο ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο )
Σν έξγν ζπληίζεηαη από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ : θαηεγνξία ΟΔΟΠΟΙΨΑ κε πξνϋπνινγηζκό (ρσξίο
αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ): 55.389,04 εςπώ
Σο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ θαη ην ΣΕΤΔ πνπ ζα ζπκπιεξσζεί από ηνπο δηαγσληδόκελνπο θαζώο θαη
ηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηηνζειίδα
ηνπ Δήκνπ Σξίπνιεο (www.tripolis.gr).
Σόπορ και σπόνορ παπάδοζηρ πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 06/11/2018
Ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξώλ) ζηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ
Σξίπνιεο ( νδόο Λαγνπάηε 45 & Αηαιάληεο , Σ.Κ. 22132).
Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κόλν βάζε ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή).
ύζηημα δημοππάηηζηρ: Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί ζύκθσλα με ηο
ζύζηημα ηηρ ενιαίαρ έκπηωζηρ ζηιρ ηιμέρ ηος ηιμολογίος ηηρ ςπηπεζίαρ πος εκθπάζεηαι ζε ακέπαιερ
μονάδερ επί ηοιρ εκαηό (%) ηος άπθπος 125 ηος Ν. 4412/16.
Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ: ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο Οηθνλνκηθώλ
Φνξέσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μηηπώο Επγοληπηικών Επισειπήζεων (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Δ.Ε. ηος ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εθόζνλ αλήθνπλ ζηην Α1 ηάξη και άνω, για έπγα καηηγοπίαρ ΟΔΟΠΟΙΨΑ (απ. 59
ηος Ν. 4278/2014). Επίζηρ ζηη δημοππαζία μποπούν να ζςμμεηάζσοςν επισειπήζειρ πος είναι γπαμμένερ
ζηα Μηηπώα Πεπιθεπειακών Ενοηήηων για έπγα καηηγοπίαρ ΟΔΟΠΟΙΨΑ.
Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη νη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ άξζξσλ 19 θαη 76 ηνπ
Ν. 4412/2016
Εγγςήζειρ ςμμεηοσήρ: Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 α)ηνπ Ν4412/2016(Α147)
Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη έμη (6) κήλεο.
Υπημαηοδόηηζη: Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη: Κ.Α.: 30.73.33.0002 εγθεθξηκέλν Πξ. Δήκνπ Σξίπνιεο γηα ην έηορ
2018
Λοιπέρ Πληποθοπίερ: Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ
Σξίπνιεο.
Πιεξνθνξίεο (θάζε εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα) ζην ηειέθσλν 2713600491
FAX επηθνηλσλίαο 2710222430 αξκόδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία Α. Κπίκα
Η παξνύζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κόλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ αλαιπηηθή δηαθήξπμε
ηνπ δηαγσληζκνύ.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
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