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ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Η Αληηδήκαξρνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο δηαθεξύζζεη όηη ζηηο 11 Μαΐου 2016, εκέξα Σετάρτη θαη
από ώξα 10:00 π.μ έσο 10:30 π.μ, ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο,
ζα δηελεξγεζεί πξόρεηξνο κεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο
ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ εξγαζία « απεληόκσζεο – κπνθηνλίαο – απνιύκαλζεο δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη
θηηξίσλ θαη ηνλ έιεγρν – θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ (πξνλπκθνθηνλία) θαη απεληόκσζε κπνθηνλία ηνπ δηθηύνπ
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο 2016».
Πην αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη εμήο :
Δξγαζία 1 : Απεληόκσζε – απνιύκαλζε – κπνθηνλία ησλ δεκνηηθώλ ρώξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ
Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο 2016 θαη ζα βαξύλεη ηνπο ΚΑ.10/6142.0016, 20/6142.0004 ,
35/6142.0004 , 15/6142.0007 ηνπ Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2016.
Δξγαζία 2 :Έιεγρν – θαηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ (πξνλπκθνθηνλία) θαη απεληόκσζε κπνθηνλία ηνπ δηθηύνπ
θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο γηα ην έηνο 2016 θαη ζα βαξύλεη
ηνπο ΚΑ.30/6142.0006, 30/6142.0005 ηνπ Γεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2016.
Ο ζπλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 55.028,97€
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) .
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 2 % επί
ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο , ρσξίο ην ΦΠΑ.
Η θαηαθύξσζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όιεο ηηο εξγαζίεο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα θάπνηα εξγαζία , ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκαξρείν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο (Δι.Βεληδέινπ 200 θαη Μ. Αζίαο)
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80.
Σηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο θαη αιινδαπνί πξνκεζεπηέο, Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά θαη
αιινδαπά, Σπλεηαηξηζκνί θαη Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ.
Πιεξνθνξίεο δίλνληαη από ην αξκόδην ηκήκα πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην
ηειέθσλν 213-2074702.
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