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Ηράκλειο, 17/4/2013
Αρ. πρωτ. 57554

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο ∆ήµος Ηρακλείου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου
«Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων ∆.Η.», µε
προϋπολογισµό 330.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών:

κατηγορία Οικοδοµικά µε προϋπολογισµό 257.154,92€

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), σε ηλεκτρονική µορφή, στο site του
∆ήµου

(www.heraklion.gr).

Για

την

συµµετοχή

τους

στον

διαγωνισµό,

οι

ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να παραλάβουν τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς
(Τιµολόγιο και Προϋπολογισµός Προσφοράς) από την ∆/νση Τεχνικών Έργων &
Μελετών, οδός ∆ιονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, µέχρι και τις 9 Μαίου 2013,
ύστερα από την καταβολή ποσού 5€ στο ταµείο του ∆ήµου (Αγίου Τίτου 1 ή Πρώην
∆ηµαρχείο Νέας Αλικαρνασσού). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2810-247525, FAX επικοινωνίας 2810-244747, αρµόδια υπάλληλος για
επικοινωνία η κ. Ζ. Καραγιαννάκη.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 14 Μαίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης
υποβολής των προσφορών η 10:00 πµ και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι
ελεύθερη συµπλήρωση ανοιχτού τιµολογίου του άρθρου 7 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις
του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, β) αλλοδαποί
διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
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5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 5.143,10 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 9 µηνών και 30 ηµερών µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή
Ηρακλείου.

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου
Γιάννης Κουράκης

Να δηµοσιευθεί µια φορά µε
στοιχεία των οκτώ στιγµών και
χωρίς πλαίσιο στις εφηµερίδες
1) Εφηµερίδα της Κυβέρνησης
2) Γενική ∆ηµοπρασιών (ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ)
3) Κέρδος
4) Πατρίς
5) Νέα Κρήτη
6) Αντίλαλος της Μεσσαράς
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου

Γιάννης Κουράκης
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