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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O ∆ήµαρχος Στυλίδας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου
«Ολοκλήρωση δρόµου Στυλίδας-Λογγιτσίου» µε προϋπολογισµό 140.000,53 € µε ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών α) Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

µε

προϋπολογισµό 113.821,57 € (δαπάνη εργασιών Γ.Ε. και Ο.Ε. , απρόβλεπτα και
αναθεώρηση) .
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν

τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού

(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τον ∆ήµο Στυλίδας µέχρι τις 31-07-2014
.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
υπόδειγµα τύπου Β.
Πληροφορίες

στο

τηλέφωνο

2238350121,

FAX

επικοινωνίας

22380-24688,

E-mail : kaukas@stylida.gr αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Σταύρος Καυκάς.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 05 Αυγούστου 2014 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πµ. µε
το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί εργοληπτικές επιχειρήσεις
α)Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ,1η τάξη καθώς και στην 2η τάξη για
έργα που εκτελούνται στο νοµό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης καθώς και ένα δεύτερο
νοµό που δηλώνεται στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων µε τα ανωτέρω πτυχία που
βάσει νόµου έχουν δικαίωµα συµµετοχής.
5.Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
2.231,80 €. και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών , µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ∆ηµοτικούς Πόρους . Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Στυλίδας.
8. Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της Περιλήψεως ∆ιακηρύξεως της αρχικής και των τυχόν
επαναληπτικών δηµοπρασιών θα βαρύνουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί από την
διαδικασία του διαγωνισµού.
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