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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πύλος:  29/ 8 /2019 
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                     Αρ. Πρωτ: 13128 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ                     
                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
Ο Δήμος Πύλου Νέστορος διακηρύττει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:                        
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΟΙΚΙΑ ΜΠΑΡΚΑ» ΜΕ ΕΝΕΜΑΤΑ» με προϋπολογισμό 60.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 
 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2019 και ΧΥ ΣΑΤΑ, είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α.: 30-
7321.008  του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Πύλου Νέστορος και συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,   με προϋπολογισμό    48.142,69 ΕΥΡΩ   
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ+ΟΕ, και απρόβλεπτα) 
2. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) είναι διαθέσιμα για 
απεριόριστη, πλήρη ,άμεση και δωρεάν  πρόσβαση στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pylos-
nestor.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2723360249/234, αρμόδιος υπάλληλος Βοντίτσου Αγγελική.  
3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 968,00 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 μηνών . 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχείο Πύλου ,αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α) Ν.4412/2016). 
 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών   που δραστηριοποιούνται    
στην κατηγορία εργων  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  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. 
Στο διαγωνισμό γίνονται επίσης δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα περιφερειακά μητρώα για την 
ίδια κατηγορία έργων. 
Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης. 
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την Α1 ΤΑΞΗ τάξη Μ.Ε.ΕΠ. κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ένας ημερολογιακός μήνας. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Πύλου 

Νέστορος, αρμόδιος υπάλληλος, Βοντίτσου Αγγελική και Τζιβίσκος Γεώργιος  (τηλ.:2723360249/256 , Φαξ: 

2723023522 ) και την Τεχνική Υπηρεσία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 Πύλος,    29 /08/2019 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Δημήτριος Π. Καφαντάρης 
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