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Έργο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Πηγή
Χρήση
Χρήση

195.000,00Ευρώ
ΣΑΤΑ
2011

( µε Φ.Π.Α. 23 %)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ∆ήµος Λευκάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 6 του Ν.3669/2008 για την ανάθεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», µε προϋπολογισµό 195.000,00 ΕΥΡΩ.
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΑΝΤΩΝΗ
ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ& ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η, µέχρι τις 9-9-2011. Η διακήρυξη
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. υπόδειγµα
ενοποιηµένου τύπου Β΄.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453 60528 ή 60529, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία
κ. Ασπασία Σούνδια – κ. Μαρία Τριτσαρώλη
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 13-9-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών η 10:00 µε το σύστηµα υποβολής προσφορών µε επιµέρους ποσοστά
έκπτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν 3669/2008.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δηµοπρασία ή αν κατά την ηµεροµηνία αυτή
δεν υποβληθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα ορίσει µε
απόφασή της η οικονοµική Επιτροπή, η οποία θα κοινοποιηθεί σε όσους έχουν λάβει
τεύχη διαγωνισµού, µέσω ΦΑΞ, πέντε(5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του νέου
διαγωνισµού.
Εφόσον και στη νέα ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισµού ή
δεν

υποβληθούν

προσφορές,

θα

ορισθεί

και

νέα

ηµεροµηνία

διεξαγωγής,

εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
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4.Η προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες
5.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραµµένες στο
Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι Α2 ή 1η ή 2η εντός
έδρας Νοµού για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ.
Eπίσης αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών µελών της Ε.Ε. σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και εργοληπτικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν
τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει

από διεθνείς

υποχρεώσεις της χώρας.
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.165,00 ΕΥΡΩ µε ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος ΣΑΤΑ του ∆ήµου.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Λευκάδας.
Λευκάδα 16/08/2011
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
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