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ΕΡΓΑΣΙΑ :

Εργασίες Πυροπροστασίας Δήμου

Αρ. Μελέτης : 06 / 2012
Χρηματοδότηση : Ειδικευμένα
Σίνδος : 05/ 03/ 2013

Προϋπολογισμός : 132.523,95 €
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Αρ. Πρωτ. : 6780/ 2013
Αρ. Διακ. : 03/2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου ΔΕΛΤΑ
προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με απλή συμπλήρωση τιμολογίου
και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σε έντυπο της Υπηρεσίας, επί του τιμολογίου της εργασίας
με θέμα:
«Εργασίες Πυροπροστασίας Δήμου».
όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 06/ 2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
α)Του ΠΔ/τος 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»
β)Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα
Ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι 132.523,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται για ποσό ίσο με το 2% του ενδεικτικού
προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι 2.651 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης που είναι ο κύριος των
παραπάνω εργασιών.
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημοτικό κατάστημα Σίνδου επί της οδού Ν. Πλαστήρα
13 (πλησίον Σιδ. Σταθμού Σίνδου), αίθουσα συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής την ημέρα και
ώρα που καθορίζεται παρακάτω.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όσες επιχειρήσεις ασκούν νόμιμα τις εν θέματι αναφερόμενες
δραστηριότητες, όπως αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 04 - 04 - 2013 ημέρα Πέμπτη και από
ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό
κατάστημα, στη Δ/νση Ν. Πλαστήρα 9 (κτίριο ΚΕΠΕΣ), Σίνδος – Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 57400, τηλέφωνο 2310
- 570 746 κ. Παπαδοπούλου Μελίνα.
Σίνδος 05 /03 / 2013
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