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«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

43.800,00€

35.000,00 € µε Κ.Α. 325-7326.016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ διακηρύττει πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου :

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΑΜΑΡΙΟΥ»
µε προϋπολογισµό 35.609,76 € (χωρίς ΦΠΑ)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ, µε προϋπολογισµό 35.227,18 €
ME (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, του ∆ήµου Αµαρίου, την
23/06/2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια
επιτροπή.
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ
που έχουν έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου, καθώς και επιχειρήσεις
εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά µητρώα, οι οποίες καλύπτουν το ποσόν του
προϋπολογισµού του έργου
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 715 €
που θα απευθύνεται προς το ∆ΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 7 µηνών, µετά την
ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.
Η προθεσµία περάτωσης του έργου είναι ΤΡΙΩΝ (3) µήνες.
Το έργο χρηµατοδοτείται µε 35.000,00 € από ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 2015 του ∆.
Αµαρίου . Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας, του ∆ήµου Αµαρίου, µέχρι τις 18-06-2015 ηµέρα
Πέµπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
υπόδειγµα, τύπος Β.
Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία, του ∆ήµου Αµαρίου, τηλ.: 2833340220,και 2833340210
κατά τις εργάσιµες ηµέρες & ώρες, fax επικοινωνίας: 2833022104, αρµόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Κατερίνα Μαράκη .
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Αµαρίου.
ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2015
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
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