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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Δήκνο Δέιηα πξνθεξχζζεη πξφρεηξε αλνηθηή δεκνπξαζία γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ :
«Καηαζθεπή ζέζεσλ ηαθήο θαη δηακφξθσζε ρψξνπ ζηα θνηκεηήξηα Δηαβαηψλ», κε Απ.
Μελέηηρ: 05/2015, με πποϋπολογιζμό 60.000,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 23% )
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Δηαθήξπμε,
Τερληθή Μειέηε, Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ην θαηάζηεκα Κνθθίλεο Ν. Δεκήηξηνο
ζηε Σίλδν (Πι. Δεκνθξαηίαο , ηει. 2310 /799 161 θαη ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
απφ ηα γξαθεία ηνπ Τκήκαηνο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ζηε Σίλδν, Ν. Πιαζηήξα 9 (θηίξην
ΚΕΠΕΣ), θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, έσο θαη ηελ 25ε Ινπλίνπ, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
15:30κ.κ.
Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ, ζην ηειέθσλν
2310 / 570 746, fax επηθνηλσλίαο 2310 / 570 747.
3. Η δημοππαζία θα διεξασθεί ζηα γπαθεία ηος Σμήμαηορ Σεσνικών Τπηπεζιών, ζηη ίνδο ,
Νικ. Πλαζηήπα 9 (κηίπιο ΚΕΠΕ), ηην Σπίηη 30 Ιοςνίος και ώπα λήξηρ παπαλαβήρ ηων
πποζθοπών είναι η 10:00π.μ.
4. Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί :
1.

-Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Εγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Επγοληπηικών Επισειπήζεων (Μ.Ε.Ε.Π.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε.
ηνπ Υ.ΠΥ.ΜΕ.ΔΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ:
Α1 θαη άλσ Τάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Και
Α1 θαη άλσ Τάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο Σπκβάζεηο (Σ.Δ.Σ.)
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία
αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
δ. Εγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξψα Πεξηθεξεηαθψλ Ελνηήησλ (πξψελ Ννκαξρηαθά Μεηξψα) γηα αλάινγα
έξγα, δειαδή γηα έξγα Οηθνδνκηθά πνζνχ 42.058,87€ θαη έξγα Οδνπντηαο πνζνχ 5.797,10€.
-Κοινοππαξίερ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΔΚΕ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξίπ. ββ) ηνπ λ.4281/2014
-Κοινοππαξίερ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ
ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΔΕ.

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο κε
επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν 3669/08 (ΚΔΕ).
6. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμε (6 ) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
7. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
χςνπο 976,00 € θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμε (6) κελψλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο, δειαδή πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 29-01-2016.
8.
Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ θαη είλαη εληαγκέλν
ζην Τερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2015 θαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2015 , ηνπ Δήκνπ Δέιηα
, κε Κ.Α 02.30.7326.005.
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΣΑ
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