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ΦΔΡΟΝΣΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 66.000,0Ο€

Αριθ. Πρωτ.:
Κάσος 22/11/2012

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

1. Ο Δήκνο Κάζνπ, πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΜΗΜΑΣΟ

ΦΔΡΟΝΣΑ

ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

πξνυπνινγηζκφ 66.000,00 ΔΤΡΧ

ΚΣΙΡΙΟΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΓΗΜΟΤ

ΚΑΟΤ»

κε

ζπλνιηθφ

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο

θαηεγνξίεο εξγαζηψλ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ κε πξνυπνινγηζκφ 56.145,13 € ρσξίο Αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο ζε έληππε κνξθή θαζψο επίζεο θαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Δήκν Κάζνπ, κέρξη ηηο
06/12/2012 ημέρα Πέμπηη αθνχ θαηαβιεζεί ην απαηηνχκελν πνζφ. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί
θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΕΧΩΔΕ σπόδειγμα ηύποσ Β.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2245041400, FAX επηθνηλσλίαο 2245041442.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 11/12/2012, ημέρα Σρίηη και ώρα 10:00 θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο

πξνζθνξψλ είλαη «προζθορά με επιμέροσς ποζοζηά έκπηωζης» ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν
3669/08 (ΚΓΔ). Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ζνβαξφ ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα
εκεξνκελία, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία
ζα γλσζηνπνηεζεί κε ΦΑΞ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ
δηαγσληζκνχ.
4. Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί
α) εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Ε.ΕΠ, πνπ θαιχπηνπλ ηηο
θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηηο ηάμεηο Α1, Α2 και 1η, αλεμαξηήησο λνκνχ γηα έξγα ζηελ θαηεγνξία
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ, β) αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ
εθηειέζεη έξγα παξφκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνχκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.
3669/08 (ΚΔΕ).
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 6.694,00 ΔΤΡΧ θαη
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 210 ημερολογιακών ημερών, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) ,κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180
ημερολογιακών ημερών ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
6. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δήκν Κάζνπ. Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί.
7. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην Κάζνπ.
Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ

Γεώργιος Δμμ. Κοσριανηάκης

