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∆ιακήρυξη τακτικού επαναληπτικού διαγωνισµού για την εργασία «Αποκαταστάσεις –
Συντηρήσεις πάρκων και χώρων πρασίνου του ∆ήµου»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
2) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
B) Την 243/11 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
εργασίας µε τακτικό διαγωνισµό
Γ) Την 49/11 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία διετέθη η απαιτούµενη πίστωση
για την εργασία.
∆) Την 53/11
διαγωνισµού.

απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του

Ε) Την 111/11 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη του
διαγωνισµού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
τακτικό επαναληπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και ελεύθερη συµπλήρωση
τιµολογίου σε έντυπο συνταγµένο από τον ανάδοχο για την εκτέλεση υπηρεσιών του παρακάτω
πίνακα:

Περιγραφή εργασίας

Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις πάρκων και
χώρων πρασίνου του ∆ήµου

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη

213983,10€(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%)

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
ΟΤΑ»
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 04/11/2011 στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται
στην οδό Νικ. Πλαστήρα 13 , στη Σίνδο ενώπιον της Οικονοµικής επιτροπής.
Ώρα παράδοσης προσφορών από 10.00 πµ µέχρι 11.00 π.µ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 11.00 π.µ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 11.00. πµ
2) Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος
είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Η διακήρυξη
Η συγγραφή υποχρεώσεων
Η τεχνική περιγραφή
Τιµολόγιο µελέτης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά

1) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που έχουν
αντίστοιχη εµπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικής εργασίας (πρασίνου), όπως αυτή περιγράφεται
στην παρούσα διακήρυξη ή που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Oι ενδιαφερόµενοι πάροχοι των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι
ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της εργασίας.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν µαζί µε την προσφορά τους
βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και
υπογραφή
της
σύµβασης
να
καταθέσουν
συµβολαιογραφική
πράξη,
που
θα
διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την
πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.
2) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
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2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή επαγγελµατικής οργάνωσης.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Προσκοµίζεται απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας
προέλευσής του, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων
(Ε.Ε.) και εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε
περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.
4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων και των εργαζοµένων τους και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού (πιστοποιητικό φορολογικής
ενηµερότητας).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής
υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου.
6. Πιστοποιητικό από αρµόδια δικαστική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση,, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε άλλη παρόµοια
διαδικασία και επίσης ότι δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοση απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης , ή αναγκαστικής διαχείρισης ,ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε άλλη
παρόµοια διαδικασία.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1. Οι διαγωνιζόµενοι παραδίδουν την προσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο
αναγράφεται:
α) ο τίτλος της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας
β) η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
γ) η επωνυµία αυτού
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται µέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο τοποθετούνται
όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ορίζονται στη διακήρυξη.
2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από όλους
τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.
3. Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται µόνον αυτοπροσώπως.
Οι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται
µε απόφαση του ∆.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται πρωτότυπο και µε θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά τη συµµετοχή
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό (δε θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη
συµµετοχή σε διαγωνισµούς). Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της
εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσµεύων την εταιρία. Όσον αφορά
εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες, εκπροσωπούνται από τον
διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόµιµα
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εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα µέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο, που ορίζεται µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια εταιρείες ή
κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου
συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια περίπτωση
αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους
ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην µίας.
∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, υπάλληλος εταιρείας
που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον
άλλον τρόπο.
2) Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 2% (4280,00 €) επί του
προϋπολογισµού της δαπάνης της εργασίας.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό
ίσο µε το 5% επί του προϋπολογισµού του έργου µη συνυπολογιζόµενης της επιτευχθείσης
έκπτωσης κατά τη δηµοπρασία.
Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής
επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων.
Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου.

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Παραλαβή προσφορών
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας επιτροπή
που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη
διακήρυξη.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε
συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης
των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο
αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του
διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά
την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
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2) Έλεγχος δικαιολογητικών
1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει
από την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα
έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε
τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.
2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο, παραµένει
σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον
ανοικτό φάκελο.
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει
µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα
αποκλειστούν.
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής
ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού
τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά
τους.

3) Αποσφράγιση των Προσφορών
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά
από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια.
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της
διακηρύξεως απορρίπτονται.

4) Ανακήρυξη αναδόχου
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµήν. Σε περίπτωση που
περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δηµοπρασίας.
Εάν αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος µε αποφάσεως του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου
5) Ενστάσεις
1. Οι ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δηµοπρασία
ή στο δήµο ή στην κοινότητα, µέχρι την επόµενη από τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας εργάσιµη
ηµέρα. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον δήµο ή στην κοινότητα πρωτοκολλούνται και
διαβιβάζονται αυθηµερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δηµοπρασίας.
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή.

[5]

Α∆Α: 45ΟΨΩ9Ι-ΟΜΧ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1) Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες από
τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, για έγκριση, είναι
δε αµέσως εκτελεστή.
2) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12)µήνες.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ως εξής: Όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες κατά τις εργάσιµες
ώρες και ηµέρες καθ όλη τη διάρκεια του έτους
3) Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο
βαρύνεται ο ∆ήµος.
4) Τρόπος Πληρωµής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής: Στο τέλος κάθε µήνα ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης,
η οποία θα συντάσσεται εντός 10 ηµερών από την κατάθεση του ηµερολογίου εργασιών, που θα
υποβάλλει ο ανάδοχος .
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Πρασίνου, εργάσιµες ηµέρες και ώρες,
∆ιεύθυνση: Πλατεία ∆ηµοκρατίας Σίνδος Θεσσαλονίκης Τηλέφωνο: 2310586830-40 ,FAX:
2310586845-6
ΣΤ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
∆ηµοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στις εφηµερίδες:
1) Γενική ∆ηµοπρασιών, 2) Αγγελιοφόρος, 3) Μακεδονία 4) Θεσσαλονίκη, και 5) Ελεύθερο Βήµα.
Επίσης στέλνεται στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο και στην ΤΥ∆Κ.
Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται από
αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ
ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Α∆Α: 45ΟΨΩ9Ι-ΟΜΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡ. ∆ΙΑΚ. 6/2011
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.31779/10-10-11
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
6/2011
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 13, Σίνδος, Τ.Κ. 574 00
Τηλέφωνο:2310 586830-40
Fax:2310 586846
Πληρ. Παπαδογιάννης Αντώνης
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 04/11/ 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα παράδοσης προσφορών από 10.00 πµ µέχρι
11.00 π.µ.(λήξη παράδοσης προσφορών – έναρξη διαγωνισµού) στο ∆ηµοτικό Κτίριο (Νικ.
Πλαστήρα 13) στη Σίνδο του ∆ήµου ∆έλτα ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα γίνει τακτικός
επαναληπτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου
της µελέτης σε έντυπο του αναδόχου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας:
«Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις πάρκων και χώρων πρασίνου του ∆ήµου», αριθµ.
µελέτης 06/11 προϋπολογισµού 213983,10€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆.28/80, του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ.
1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/07 και το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94, µε χρηµατοδότηση του έργου
από ιδίους πόρους .
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών, που έχουν
αντίστοιχη εµπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικής εργασίας (πρασίνου), όπως αυτή περιγράφεται
στην παρούσα διακήρυξη ή που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα.
Oι ενδιαφερόµενοι πάροχοι των δηµοπρατούµενων υπηρεσιών πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι
ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της εργασίας.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 4280,00 €, σε γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.
Τεύχη του διαγωνισµού θα δίδονται προς τους ενδιαφερόµενους από το δηµοτικό κατάστηµα στην
Νικ. Πλαστήρα 13, στη Σίνδο (Γραφείο Πρασίνου) τηλ. 2310586830- 40.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2310586830
και 2310 586840 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η παρούσα θα σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ. Τα έξοδα
δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΕΛΤΑ

ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

[7]

