`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αγιος Νικολαος 11-4-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αρ. Πρωτ 6027

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

O Δήµος Αγίου Νικολάου
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό µε επιλογή αναδόχου σύµφωνα µε την
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπο τις προϋποθέσεις του
νόµου αυτού µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) που θα
συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α)
του Ν.4412/16 (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).
Τίτλος Έργου
Τόπος
Δηµοπράτησης

Αναπλαση Πλατειας Βερντεν στην Νεαπολη
Γραφεία Δνσης Κατασκευων Δήµου Αγ. Νικολάου (Γουρνιων
και Γιαµπουδακη – Αγ. Νικόλαος)

11/05/2017 , Πεµπτη,
από ωρα 9:30 µέχρι 10:00 (λήξη προσφορών)
Ηµεροµηνία, ηµερα,
ωρα διαγωνισµου

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη
της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην
ιστοσελίδα του Δήµου

Προϋπολογισµός
έργου (µε ΦΠΑ)

316.200 ευρω

Σύνθεση
Κατηγοριών
Εργασιών (Δαπαν.
Εργ. ,ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα)

Οικοδοµικά:121.894 ευρω
Οδοποιία:55.647 ευρω
Πρασινο:726 ευρω
ΗΛΜ: 76.546 ευρω

Δικαιούµενοι
συµµετοχής

Φυσικα ή νοµικα πρόσωπα, ή ενώσεις αυτων που
δραστηριοποιουνται σε εργα Οικοδοµικα ταξης Α1 Κξιας ή Α2
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και ανω και εργα Οδοποιιας ταξης Α1 και ανω και εργα
Πρασινου ταξης Α1 και ανω και εργα ΗΛΜ ταξης Α1 και ανω
και κατά τα οριζοµενα στο αρθρο 25 του Ν4412/16

Σύντοµη Περιγραφή
Έργου

Αναπλαση της Πλατειας Βερντεν στην Νεαπολη, επιφανειας
περιπου 1800m2 µε την κατασκευη υπαιθριου θεατρου 120
θεσεων, ανακατασκευη δαπεδου πλατειας, συντηρηση
υφισταµενου µικρου κτιριου, τοποθετηση καθιστικων,
περγκολας , κιγκλιδωµατων και φωτισµου. Κυριες εργασιες
Χωµατουργικα,
Καθαιρεσεις,επενδυσεις,επιστρωσεις,τοιχοποιιες,επιχρισµατα,
σκυροδεµατα, ξυλουργικα µεταλλουργικα, υδρευση αποχετευση
και ηλµ εργασιες

Χρηµατοδότηση
Έργου

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και είναι
εγγεγραµµένο στον ΚΑ 02.30.7322.01 του προυπολογισµου του
Δηµου

Προθεσµία
εκτέλεσης Έργου

240 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης

Εγγύηση
συµµετοχής, χρόνος
ισχύος προσφορών

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 5.100, ευρω και µε ισχύ
µεγαλυτερη των 9 µηνων και 30 ηµερων από την ηµεροµηνια
διαγωνισµου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες

Τεύχη

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν τα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού στη ιστοσελίδα του Δηµου Αγιου Νικολαου
(http://www.dimosagn.gr/)

Το εντυπο της Οικονοµικής προσφοράς διατίθεται στα γραφεία
της Δνσης Κατασκευων , Γιαµπουδακη & Γουρνιων και εφόσον
Εντυπο Οικονοµικής ζητηθεί µέχρι και την 08/05/2017 ηµέρα Δευτερα και ωρα
Προσφορας
13:30(αποστολή fax στο 28410-89939 σχετικής αίτησης
και πτυχίου-ων που να αποδεικνυουν τη δυνατοτητα
συµµετοχης

Το Αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας Θα εγκριθεί από την Οικονοµικη Επιτροπή
του Δήµου Αγ. Νικολάου.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ: 28410-89934. Αρµόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κ. Μηλιακης Νικολαος
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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