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Αγιος Νικολαος 14-07-2017
Αρ. Πρωτ
11722

O Δήμος Αγίου Νικολάου
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με επιλογή αναδόχου συμφώνα 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 αποψης 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).
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Συντηρησεις Αποκαταστασεις φθορων χρησης οδων – Κ.Χ. –
κτιριακων εγκαταστάσεων Δ.Ε. Νεάπολης 2017
Γραφεία Δνσης Κατασκευων Δήμου Αγ. Νικολάου (Γουρνιων και
Γιαμπουδακη – Αγ. Νικόλαος)

07/09/2017 , πεμπτη,

από ωρα 9:30 μέχρι 10:00 (λήξη προσφορών)
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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

300.000 ευρω

Οικοδομικά:209.092 ευρω
Οδοποιία:32.438 ευρω

Φυσικα ή νομικα πρόσωπα, ή ενώσεις αυτων που
δραστηριοποιουνται σαν Εργοληπτικες Επιχειρησεις ή Κοινοπραξιες
Εργοληπτικων Επιχειρησεων για εργα Οικοδομικα ταξης Α2 και ανω
και Οδοποιιας ταξης Α1 και ανω

και κατά τα οριζομενα στο αρθρο 25 του Ν4412/16

Συντηρησεις Αποκαταστασεις Φθορων Χρησης Οδων, ΚΧ, Κτιριακων
Εγκαταστασεων ΔΕ Νεαπολης, με κυριοτερες εργασιες χωματουργικα
καθαιρεσεις σκυροδετησεις επενδυσεις επιστρωσεις συντηρησεις
κουφωματων και μεταλλικων κατασκευων , κατασκευες απο
σκυροδεμα οπτοπλινθοδομες, επιχρισματα, αργολιθοδομες,
μεταλλικες και ξυλινες κατασκευες, χρωματισμοι
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιοι Ποροι και είναι εγγεγραμμένο στον
ΚΑ 02.30.7336.07 του προυπολογισμου .
730 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 4.839, ευρω και με ισχύ
μεγαλυτερη των 9 μηνων και 30 ημερων από την ημερομηνια
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διαγωνισμου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες
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 ζητηθεί
μέχρι και την 04/09/2017 ημέρα Δευτερα και ωρα 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

ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

