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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Βιάννου διακηρύττει
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αποπεράτωση Δρόμου από το
Κατωφύγι στην Έργανο»
, με
προϋπολογισμό
1.165.000,00 €
.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οδοποιίας, με
δημοπρατούμενο ποσό
931.540,04 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι και στις 28/4/2011 ημέρα Πέμπτη τα
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από: την
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ, Άνω
Βιάννος - Τ.Κ. 70 004,
πληροφορίες κ. Νεραντζάκη τηλ. 28953 40160
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. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Π.Ε.Χ.Ω.ΔΕ.
υπόδειγμα τύπου Β.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3/5/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι:
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
σε ακέραιες μονάδες επί της % (κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα
διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η
οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Βιάννου
(www.viannos.gov.gr)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
- Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:1) 2η τάξη στην κατηγορία Οδοποιίας
2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η τάξη του ΜΕΕΠ για
έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
- Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
- Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
18.631,00 €
που θα απευθύνεται
προς το ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
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στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων επενδύσεων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δήμο Βιάννου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

* Τεύχη Δημοπράτησης - Αρχείο pdf (3.872 KB)
* Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
για τον ορισμό νέας Ημερομηνίας Δημοπράτησης - Αρχείο pdf (52 KB)
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