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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΤριφυλίαςΔήμος Τριφυλίας διακηρύττει  Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΖΩΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ" προϋπολογισμού 7.196,70 € (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο
Δημοτικό Κατάστημα Κυπαρισσίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία, τ.κ.24500) του
Δήμου Τριφυλίας και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί
των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης (άρθρο 125 Ν. 4412/2016). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη
πτυχίου και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  

 Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (άρθρα 105 &
106 του Ν. 3669/08) του ανάλογου ποσού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες.

Ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. 

Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στην
τεχνική  περιγραφή και  στα  λοιπά έγγραφα της  σύμβασης (πλην του  σφραγισμένου  εντύπου της  Οικονομικής
Προσφοράς, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας) μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Τριφυλίας www.dimostrifylias.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Εκτέλεσης ‘Εργων &
Πολ. Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολ. Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας, αρμόδιος υπάλληλος
Χρήστος Μπαρκάς (τηλ.: 27610 35011, e-mail: cbarkas  @  teemail  .  gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  Δήμαρχος Τριφυλίας

Παναγιώτης Κατσίβελας
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