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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Άγιος Νικόλαος 2-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αρ. Πρωτ

7007

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
O Δήμος Αγίου Νικολάου
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με επιλογή αναδόχου συμφώνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και υπό 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

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Τόπος
Δημοπράτησης

Γραφεία Δ/νσης Κατασκευών Δήμου Αγ. Νικολάου
(Γιαμπουδάκη και Γουρνιών 13 – Άγιος Νικόλαος)

Ημερομηνία,
ημέρα, ώρα
διαγωνισμού

Προϋπολογισμός
έργου (με ΦΠΑ)
Σύνθεση
Κατηγοριών
Εργασιών (Δαπαν.
Εργ. ,ΓΕ&ΟΕ,
Απρόβλεπτα)
Δικαιούμενοι
συμμετοχής
Σύντομη
Περιγραφή Έργου

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 , ημέρα Πέμπτη
από ώρα 9:30 μέχρι 10:00 (λήξη προσφορών)
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
202.120,00 ευρώ

Οικοδομικά : 162.403,38 ευρώ

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην τάξη Α2 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν4412/16
Η παρούσα μελέτη αφορά κυρίως στην αποκατάσταση φθορών λόγω
χρόνου στις μονώσεις βατών και μη βατών δαπέδων οροφής, στην
συντήρηση εξωτερικών επιφανειών λόγω υγρασίας και την επισκευή
τοπικών φθορών σκυροδέματος σε σχολικά κτίρια.
Προβλέπονται εργασίες καθαιρέσεων φθαρμένων μονώσεων στις
ταράτσες, εφαρμογής θερμοστεγάνωσης με σύγχρονα υλικά,
επίστρωσης αν πρόκειται για βατό δάπεδο με κεραμικά πλακίδια,
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ανακατασκευής φθαρμένων αρμών κεραμικών πλακιδίων σε υπάρχον
δάπεδο, αντικατάστασης στεγάστρου αιθρίου από ακρυλικά φύλλα,
χρωματισμών σε εξωτερικές επιφάνειες με στεγανωτικά ακρυλικά
χρώματα και τέλος τοπικές επισκευές σε φθορές σκυροδέματος.
Χρηματοδότηση
Έργου
Προθεσμία
εκτέλεσης Έργου

Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. & ΙΔ. ΠΟΡΟΙ και είναι
εγγεγραμμένο στον ΚΑ 02.30.7331.05 του προϋπολογισμού.
90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Εγγύηση
συμμετοχής,
χρόνος ισχύος
προσφορών

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.260,00 ευρώ και με ισχύ
μεγαλύτερη των 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Τεύχη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού στη ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Νικολάου
(www.dimosagn.gr)

Έντυπο
Οικονομικής
Προσφοράς

Το έντυπο της Οικονομικής προσφοράς διατίθεται στα γραφεία της
Δ/νσης Κατασκευών, Γιαμπουδάκη & Γουρνιών 13 και εφόσον ζητηθεί
μέχρι και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, την ημέρα Τρίτη 6 Ιουνίου
2017 και ώρα 13:30 (αποστολή fax
στο 28410-89939 σχετικής
αίτησης και πτυχίου-ων που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα
συμμετοχής)

Το Αποτέλεσμα της Δημοπρασίας Θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγ.
Νικολάου.
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ: 28410-89934. Αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κ. Μηλιάκης Νικόλαος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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