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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύλος, 19-3-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Οικ.: 5045
Αποκατάσταση κι Ανάδειξη
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ1: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.:
"Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα" (ΕΤΠΑΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,22 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου:
«Αποκατάσταση κι Ανάδειξη ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ»
με προϋπολογισμό 150.000,22 € (με ΦΠΑ).

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στις εργασίες αποκατάστασης του Μεσαιωνικού
Υδραγωγείου Πύλου. Η επισκευή, συντήρηση αλλά και περιορισμένη συμπλήρωση
τμημάτων της κατασκευής όσο και οι διατάξεις προστασίας θα γίνουν με συμβατά, προς
τα αυθεντικά, υλικά και τεχνικές. Οι εργασίες περιλαμβάνουν Αποξηλώσεις-καθαιρέσεις,
Στερεώσεις- Επισκευές, Συμπληρώσεις-Ανακατασκευές, Προστασία επιφανειών,
αποψιλώσεις, αρμολογήματα και Αποκατάσταση- συντήρηση κονιαμάτων .
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πύλου - Νέστορος, Πλ. Νέστορος, Πύλος Μεσσηνίας, μέχρι την
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014.
Πληροφορίες στα:
Τηλ.:
Fax:
e-mail:
Αρμόδιος υπάλληλος

2723 3 60249
2723 0 23552
techdept@pylos.gr
Κότσης Χρυσοβαλάντης

Για λόγους οικονομίας, τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην σελίδα
Δήμου www. pylos-nestor.gr , με απαραίτητη προϋπόθεση την λήψη έντυπης οικονομικής
προσφορά μέχρι και την Πέμπτη 3 Απριλίου 2014 (εγκ.26/2011 – ΑΔΑ:45βΣ1-Ψ3Ξ)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 8 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Πύλου Νέστορος .
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι : επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου
4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ.609/85 του άρθρου 6 του Ν.
3669/08.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν
α.1 : στην Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά ανεξαρτήτως έδρας,
α.2 : Α2 ή 1η ή 2η τάξη για έργα Οικοδομικά που έχουν έδρα το νομό
Μεσσηνίας ή δεύτερο της επιλογής.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου
(Π.Ο.Ε.),
στα
οποία
τηρούνται
επίσημοι
κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ)
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(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των 2.357,81 ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι
8-11-2014
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα" (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Εθνικοί Πόροι).
Προκαταβολή θα χορηγηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 51 του Ν.
3669/2008.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
του Δήμου Πύλου – Νέστορος
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

