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Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 €

: 37909

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της αρίθμ.133/2015 εγκεκριμένης τεχνικής
μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015, στα γραφεία της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης (Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου,
ΤΚ 23 100), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η
9.30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10.00 π.μ.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.3669/2008, του Ν.1418/1984 και των Π.Δ. που εκδίδονται σε εκτέλεσή
του, καθώς και των άρθρων 133, 177 παρ.1 και 183 παρ.2.γ.γγ. του Ν.4270/2014. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.3669/2008, ενώ εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του
Ν.4013/2011, του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, του Ν.4254/2014, του άρθρου 59 του Ν.4278/2014, του
Ν.4281/2014 και του άρθρου 37 του Ν.4320/2015.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού,
χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 815,00 ΕΥΡΩ.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της
αρίθμ.133/2015 τεχνικής μελέτης.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη A1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
και Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατέχουν
πιστοποιητικό για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλογης δυναμικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω
της ιστοσελίδας του φορέα (www.sparti.gov.gr) είτε να παραλάβουν αυτά από το γραφείο Γραμματείας
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την
αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται από το γραφείο Γραμματείας της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.27313-63202 και 27313-63362. Φαξ επικοινωνίας
27313-63371. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Παπαδάκου Χριστοφίλη και Καλαβρυτινος
Ανδρέας.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΧΥ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Σπάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Ευάγγελος Βαλιώτης

