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ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ », ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.100.000,00 ΕΥΡΩ (κε αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ).
Αλαιπηηθφηεξα ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη :
α) δαπάλε εξγαζηψλ : 629.504,20 , β) Γ.Ε & Ο.Ε.: 113.310,76,
γ) Απξφβιεπηα 15% : 111.422,24 , δ) Αλαζεψξεζε: 40.071,74 , ε) Φ.Π.Α. 23% : 205.691,06 .
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Δηαθήξπμε, πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π) απφ ηα γξαθεία ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΕΠΣΑΗ ΑΕ Ο.Σ.Α πνπ βξίζθεηαη
ζηελ Πιαζηήξα & Ρσκαλνχ

Κνκκέλν Μπεληέλη

ζην Ηξάθιεην Κξήηεο, κέρξη ηηο 28-02-2013. Γηα ηε

ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ζα ζθξαγίδνληαη ηα έληππα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κέρξη θαη ηηο
28-02-2013 θαη ψξα 14:30 κ.κ. κε θαηαβνιή πνζνχ 10(δέθα) ΕΤΡΩ ζην ηακείν ηεο ππεξεζίαο.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2810-229971, FAX επηθνηλσλίαο 2810-288912, αξκφδηνο γηα επηθνηλσλία
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Κηίξην ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο ΔΕΠΣΑΗ ΑΕ Ο.Σ.Α πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Πιαζηήξα & Ρσκαλνχ Κνκκέλν Μπεληέλη ζην Ηξάθιεην Κξήηε ζηηο 05/03/2013, εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ζε
αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο % (πεξίπησζε άξζξνπ 6 ηνπ ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)).
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ζα δηελεξγεζεί ηελ
ίδηα ψξα ζηνλ ίδην ρψξν θαη ζε εκέξα πνπ ζα νξηζηεί κε πξάμε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο .
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί
α) εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην ΜΕΕΠ 2ηρ, 3ηρ ηάμεο θαη
άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οικοδομικών θαζψο θαη 1ηρ αναβαθμιζμένηρ γηα έξγα θαηεγνξίαο
Οικοδομικών, καθώρ και 4ηρ ηάξηρ καηηγοπίαρ οικοδομικών ενηόρ νομού.
β) αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ εθηειέζεη έξγα
παξφκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνχκελν.

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 17.084,75 ΕΥΡΩ
θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ είλαη 180 εκέξεο.
6. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Δ. ηεο ΔΕΠΣΑΗ ΑΕ Ο.Σ.Α.

Ο Πρόεδρος της
ΔΕΠΣΑΗ ΑΕ ΟΣΑ
ΠΑΡΑΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
* Να δεκνζηεπζεί κηα θνξά, κε γξακκαηνζεηξά επηά (7) θαη κε δηάζηηρν 8,5 ζηηγκψλ θαη ρσξίο πιαίζην, ζηηο εθεκεξίδεο:
1.
2.
3.
4.
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