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O Δήµος Αγίου Νικολάου
Προκηρύσσει ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό (ανάθεση κατασκευής µε τη διαδικασία
της παρ.1 του άρθρου 26 του N 3669/08) µε σφραγισµένες προφορές µε το σύστηµα
προσφορά επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο
οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας µε έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών
έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν3669/08 για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου:
Τίτλος Έργου
Συντηρησεις Αποκαταστασεις Φθορων Χρησης Οδων ΚΧ - Κτιριακων Εγκαταστασεων 2016
Τόπος Δηµοπράτησης
Ηµεροµηνία Διαγωνισµού
Ηµέρα Διαγωνισµού
Ώρα διαγωνισµού
Προϋπολογισµός έργου
(µε ΦΠΑ)
Σύνθεση Κατηγοριών
Εργασιών (Δαπαν. Εργ.
,ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα)
Δικαιούµενοι συµµετοχής

Γραφεία Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήµου Αγ. Νικολάου
(Γουρνιων και Γιαµπουδακη – Αγ. Νικόλαος)
12/07/2016
Τριτη
από ώρα 9:00 µέχρι 10:00 (λήξη προσφορών)
300.000 ευρω
Οικοδοµικά:241.043 ευρω

Α) ηµεδαπές Εργοληπτικες Επιχειρησεις για εργα
Οικοδοµικα ταξης A2 και ανω .
Β)Αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια
(ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
Σύντοµη Περιγραφή Έργου
Εργασίες συντηρήσεων -αποκαταστάσεων φθορών χρήσης
οδών -ΚΧ- κτιριακών εγκαταστάσεων σε υφιστάµενες
υποδοµές των Δηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήµου Αγίου Νικολάου µε κυριες εργασιες Χωµατουργικα
Καθαιρεσεις, Σκυροδετησεις, Επενδυσεις , Επιστρωσεις,
Χρωµατισµους Επιχρισµατα, Γυψοσανιδες, Κατασκευες
ξυλινες και µεταλλικες.
Χρηµατοδότηση Έργου
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ
Εγγύηση συµµετοχής,
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 4.839 ευρω και
χρόνος ισχύος προσφορών
κατατίθεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή
του ΤΣΕΜΔΕ και ισχύ µεγαλυτερη των 9 µηνων και 30
ηµερων από την ηµεροµηνια διαγωνισµου. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 9 µήνες
Το Αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας Θα εγκριθεί από την Οικονοµικη Επιτροπή του Δήµου
Αγ. Νικολάου.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν τεύχη της δηµοπρασίας, εφόσον ζητηθούν µέχρι
και την 07/07/2016 ηµέρα Πεµπτη (αποστολή fax στο 28410-89939 σχετικής αίτησης και
πτυχίου-ων που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα συµµετοχής µέχρι και ώρα 13:30). Η
Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγµα.
Λεπτοµέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήµου και
oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Πληροφορίες
στο τηλ: 28410-89934 , fax:28410-89939 και αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.
Μηλιακη Νικολαο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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