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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Δέλτα, προκηρύσσει Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑ ΚΥΜΙΝΑ ”,
Αρ.Μελέτης 1.1.2.49 / 2013, με προϋπολογισμό 135.701,06 ΕΥΡΩ μαζί με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 135.701,06 Ευρώ και
αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 79.707,30 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 14.347,31 €
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 14.108,19 €
Αναθεώρηση 2% 2.163,26€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 25.374,99 €
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα συμβατικά τεύχη (διακήρυξη, μελέτη κ.λ.π.) από το
κατάστημα φωτοαντιγράφων Κοκκίνης Δημ. (Πλ. Δημοκρατίας 15 Δ.Κ Σίνδου) κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, έως και την 05/12/2013 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ.). Το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, διατίθεται από το Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών που βρίσκεται επί της οδού Ν. Πλαστήρα 9, κτίριο ΚΕΠΕΣ .Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στη
γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 2310 - 570 746, fax επικοινωνίας 2310 - 570 747.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Ν. Πλαστήρα 9 (Κτίριο ΚΕΠΕΣ) στη
Σίνδο την Τρίτη 10 / 12 / 2013 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 10:00π.μ.. Η
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) -Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στην A1 , Α2 , 1η τάξη εντός και εκτός Νομού για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Α1, Α2 , 1η τάξη εντός και εκτός Νομού για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
-Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
β) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
1
μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια
κατηγορία), και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.170,00 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον μέχρι 10 / 7 / 2014 . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ του Δήμου Δέλτα.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα.
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