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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το
σύστημα προσφοράς δια συμπληρώσεως συνοπτικού τιμολογίου εκ μέρους του μειοδότη συνταχθέντος από
τον εργοδότη (παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/80) για την ανάδειξη, κατόπιν αξιολογήσεως της
πλέον συμφέρουσας από τεχνικοοικονομικής άποψης προσφοράς (παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Π. Δ
28/80 ) εργολάβου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική προστασία παραλιών Δήμου
Πλατανιά 2013» προϋπολογισμού 105.452,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 23%) πίστωση σε βάρος του
Κ. Α. 00-6142.002.
Φορέας Υλοποίησης της εργασίας είναι ο Δήμος Πλατανιά .
Η εργασία χρηματοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του Δήμου .
Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών 105.452,00€ (συμπ. Φ. Π. Α )
Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
2. Του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 231Α), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί και ισχύει,
3. του Νόμου 2539/97 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 244Α/1997), όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
4. Την 142/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την 57/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ο διαγωνισμός θα γίνει την (4η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη
παραλαβής προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού .
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν
επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή
αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης.
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Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 3% της προϋπολογιζόμενης αξίας της εργασίας , ήτοι στο ποσό
των δύο χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα δύο ευρώ (2.572,00€).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σ’ όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία, του τρόπου κτήσης
τους, και να παραλάβουν σειρά εντύπων τευχών για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς τους, όλες
τις εργάσιμες ημέρες μέχρι και την προηγούμενη του Διαγωνισμού, και κατά τις ώρες 08.30 μέχρι 14.00 στα
γραφεία του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι τηλέφωνο 28210 83583, και 28210 83585 fax 28210 61628 πληρ.
Χατζηδάκης Στέφανος και Βαρβάρα Γιακουμάκη

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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