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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
Πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηεο ρακειφηεξεο ζπλνιηθήο ηηκήο εξγαζίαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ: «ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Υ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ
ΕΣΟΤ
2019-2020»
ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηδφκελεο
δαπάλεο
39.999,92
€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. Αξηζκφο κειέηεο: 1338-47/2019.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ Δήκνπ
Μεζζήλεο (Δεκαξρείν Δήκνπ Μεζζήλεο, Δεκάξρνπ Π. Πησρνχ & Μεηακφξθ. Σσηήξνο,
Μεζζήλε, Ιζφγεην), ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηνλ Δήκν
Μεζζήλεο ζηελ δηεχζπλζε : Δεκαξρείν Μεζζήλεο, νδφο Δεκάξρνπ Π. Πησρνχ &
Μεηακφξθ. Σσηήξνο, 24200 Μεζζήλε θαη ζα ιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα 14:45 θαη ζα είλαη ζθξαγηζκέλεο θαη
γξακκέλεο εμνινθιήξνπ ζηελ Ειιεληθή γιψζζα.
Η εμεπομενία λήξερ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ
ηνπ Δήκνπ Μεζζήλεο, νξίδεηαη ζηιρ 22-07-2019 εμέπα Δεςηέπα κε ψξα ιήμεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ ζηηο 14:45.
Υπόνορ έναπξερ ηος διαγωνιζμού και ηερ διαδικαζίαρ αποζθπάγιζερ ησλ
πξνζθνξψλ απφ ην αξκφδην φξγαλν, οπίδεηαι ζηιρ 23-07-2019 εμέπα Σπίηε και ώπα
12:00.
Εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη. Τν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ .
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε
απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
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Σπλνιηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ): ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζχκθσλα 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 ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
(8.00π.κ – 2.45κ.κ.) έσο θαη κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο θ. Κάηζν Ισάλλε ηει. 2722360138 θαη θ. Κπξηαθνπνχινπ Μαξία ηει. 27223-60152.
Τα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ηεο παξνχζαο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν (άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/2009).
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΓΕΧΡΓΙΟ ΣΧΝΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΧΝ
1) Εθεκεξίδα ΘΑΡΡΟ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
κε ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεπζεί ε πεξίιεςε κία θνξά μέσπι ηεν 12-07-2019 θαη λα
απνζηαινχλ δχν (2) αληίγξαθα ηνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο ηεο.
2) Ιζηνζειίδα Δ. Μεζζήλεο www.messini.gr
3) Μέιε επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
4) ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ε.Δ.
1) Πίλαθαο Αλαθνηλψζεσλ Δήκνπ Μεζζήλεο
2) Φάθεινο παξνρήο ππεξεζηψλ
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