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:

Α.Πρωτογερη
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ΘΕΜΑ  :  ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ  :  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ»

 1.  Ο  Δήμος  Καλαμάτας  προκηρύσσει  ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ», με προϋπολογισμό 37.000,00 
€. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες  κατηγορίες εργασιών: κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 
προϋπολογισμό 29.854,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 
Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Δήμου Καλαμάτας  οδός Πολυβίου 6, μέχρι και 
την  07-11-13, ημέρα  Πέμπτη Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  2721081721,  FAX επικοινωνίας 
2721062481, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γαλακούτης Ιωάννης. Για την παραλαβή 
των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
20,00 €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 5η 
βελτίωση του υποδείγματος διακήρυξης  τύπου Β.

4.  Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις  12-11-2013,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10.00 (ώρα  λήξης 
επίδοσης  προσφορών)  στα  γραφεία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Καλαμάτας  οδός 
Ψαρών 15 (Διοικητήριο). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς με «επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, 
εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ,  στην Α1,  Α2  και   1η τάξη  ανά  την  επικράτεια    για  έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1  , καθώς και κατασκευαστές εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα  που  κατατάσσονται  αυτοδίκαια  στις   παραπάνω  κατηγορίες  οικοδομικών 
έργων. Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

6.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγυητικής  επιστολής  ύψους 
597,08  €  και ισχύος τουλάχιστον  διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι την  11-06-2014.

7.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της.

8. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 45 Η.Η..

1   Εφόσον συντρέχει  περίπτωση  λόγω του  προϋπολογισμού  της  σύμβασης,  πρέπει  να  προβλέπεται  και  η 
δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 
3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.
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9. Το έργο χρηματοδοτείται από  ΣΑΤΑ.   Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί.

10.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Καλαμάτας.

Τα έξοδα της δημοσίευσης  θα χρεώνονται,  σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3669/2008 και το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση 
των υπολοίπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών κλπ. στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας 
(Πολυβίου 6) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ                                                                Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. ΦΩΝΗ 25/10/13                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
2. ΘΑΡΡΟΣ 25/10/13 
3.ΕΛ. ΔΕΥΤΕΡΑΣ(εβδομαδιαία28/10/13                                                   
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