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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζει ηερ σαμελόηεπερ ηιμήρ ( μεγαλύηεπο πποζθεπόμενο ενιαίο ποζοζηό
έκπηωζερ), γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ: « ΧΡΗΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ » ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 70.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. Αξηζκόο
κειέηεο: 1202-8/2018.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Δήκνπ
Μεζζήλεο (Δεκαξρείν Δήκνπ Μεζζήλεο, Δεκάξρνπ Π. Πησρνύ & Μεηακόξθ. Σσηήξνο,
Μεζζήλε, Ιζόγεην), ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζηνλ Δήκν
Μεζζήλεο ζηελ δηεύζπλζε : Δεκαξρείν Μεζζήλεο, νδόο Δεκάξρνπ Π. Πησρνύ &
Μεηακόξθ. Σσηήξνο, 24200 Μεζζήλε θαη ζα ιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη ώξα 14:45 θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη
γξακκέλεο εμνινθιήξνπ ζηελ Ειιεληθή γιώζζα.
Η εμεπομενία λήξερ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ζηελ ππεξεζία πξσηνθόιινπ
ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο, νξίδεηαη ζηιρ 10 - 04 - 2018 εμέπα Σπίηε κε ώξα ιήμεο παξαιαβήο
πξνζθνξώλ ζηηο 14:45.
Φξόλνο έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηεο διαδικαζίαρ αποζθπάγιζερ ησλ
πξνζθνξώλ από ην αξκόδην όξγαλν, οπίδεηαι ζηιρ 11 - 04 - 2018 εμέπα Σεηάπηε και
ώπα 12:00.
Εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη. Τν ύςνο ηεο εγγύεζεο θαιήο
εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ .
Σην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαη ελώζεηο
νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
Υπονική διάπκεια ιζσύορ ηερ ζύμβαζερ (πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο δεκόζηαο
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ): ΣΕΕΡΙ ( 4 ) μήνερ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηεο ζύκβαζεο.
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν
217 ηνπ Ν. 4412/16.
Ανηίγπαθα ηων ηεςσών ηος παπόνηορ διαγωνιζμού παπέσονηαι από ηο site
ηος Δήμος Μεζζήνερ: www.messini.gr
Η παξνρή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
(8.00π.κ – 2.45κ.κ.) έσο θαη κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ από ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
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ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, από ηνπο αξκόδηνπο ππαιιήινπο θ. Κάηζν Ισάλλε ηει. 2722360138 θαη θ. Κπξηαθνπνύινπ Μαξία ηει. 27223-60152.
Τα έμνδα δεκνζηεύζεσλ ηεο παξνύζαο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο βαξύλνπλ ηνλ
αλάδνρν (άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009).
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΓΕΧΡΓΙΟ ΣΧΝΗ

ΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ
1) Εθεκεξίδα ΘΑΡΡΟ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
κε ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί ε πεξίιεςε κία θνξά κέρξη ηελ 23-03-2018 θαη λα
απνζηαινύλ δύν (2) αληίγξαθα ηνπ θύιινπ ηεο εθεκεξίδαο ηεο.
2) Ιζηνζειίδα Δ. Μεζζήλεο www.messini.gr
3) Μέιε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ πξνκεζεηώλ
θαη παξνρήο γεληθώλ ππεξεζηώλ
4) ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ε.Δ.
1) Πίλαθαο Αλαθνηλώζεσλ Δήκνπ Μεζζήλεο
2) Φάθεινο παξνρήο ππεξεζηώλ

2

