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Αρ. Πρωτ.-2045-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του Δήμου Μυλοποτάμου διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ. »
με προϋπολογισμό 56.279,00 €.
Το έργο αποτελείται από:
1. κατηγορία έργα οδοποιίας με προϋπολογισμό 45.752,47 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, στο Δημαρχείο Περάματος. Τ.Κ. 74052, μέχρι τις 20/02/2014
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.
Πληροφορίες στην ΔΤΥ Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (τηλ.: 28343-40352) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax
επικοινωνίας 28340-22652, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Ανδρουλάκη Πόπη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, την 25η του μήνα Φεβρουαρίου
2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το
άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως παρακάτω ορίζεται:
Οδοποιία (ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.752,47 €) Α1 τάξης
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.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000,00
€ που θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Κ.Α 2012ΕΠ00200004 ΣΑΕΠ 002
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 3 μήνες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.
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