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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ»
Ο Δήμος Πύλου Νέστορος διακηρύττει ότι την 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα για το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων
χώρων και λοιπές δράσεις».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Οδός : Πλατεία Νέστορος, Πύλος Μεσσηνίας Ταχ.Κωδ. : 24001
Τηλ. : 27233 60234, 249 /Telefax : 27230 28279 / E-mail : techdept@pylos.gr
Πληροφορίες: Βέργος Κωνσταντίνος, Βοντίτσου Αγγελική
Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ» συντίθεται
από την κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό 60.967,74 ΕΥΡΩ (προ ΦΠΑ), με βάση την
136/2019 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου Νέστορος.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pylos-nestor.gr).
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.219,36 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική
επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον
210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι μήνες .
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την
Ένωση
Προσαρτήματος
I
της
ως
άνω
Συμφωνίας,
καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και Τ.Ε.Υ.Δ.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Έξι (6) ημερολογιακοί μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος.
Πύλος, 31/10/2019
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
του Δικαιούχου Δήμου Πύλου Νέστορος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ
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