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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 99/2014 & 187/2014 αποφάσεις της
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Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου του Δήμου Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης», με Αρ. Μελέτης: 04/2014, Κ.Ε.Π.:1.2.1.22/2013 και
CPV: 45233222-1, με προϋπολογισμό 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνική
Μελέτη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το κατάστημα Κοκκίνης Ν. Δημήτριος στη Σίνδο (πλατεία
Δημοκρατίας 15, τηλ. 2310-799161 και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία του
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στη Σίνδο, Ν. Πλαστήρα 9 (κτίριο ΚΕΠΕΣ), κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, έως και την 20/11/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.
Πληροφορίες δίδονται στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στο τηλέφωνο 2310570746, fax επικοινωνίας 2310-570747.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Σίνδο, Ν. Πλαστήρα 9
(κτίριο ΚΕΠΕΣ), την Τρίτη 25/11/2014 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η
10:00π.μ.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη πτυχίου, για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της
Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν
3669/08 (ΚΔΕ).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
7α. της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.252,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον
μέχρι 25/06/2014 και
7β. των απαιτούμενων έξι (06) μηχανόσημων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή πρωτότυπου ισόποσου
γραμμάτιου είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ’ ονόματι του διαγωνιζόμενου).
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. σύμφωνα με την με αριθμό Δ3Β/218/15Θ,π.ε./12-04-2013 Απόφ. του Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης (ΑΔΑ ΒΕΑΤ1-ΕΗ1).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ
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