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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς το
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί των τιμών της 093/2016 εγκεκριμένης τεχνικής
μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΚΑΡΥΩΝ».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 31-10-2016 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 η10.00 π.μ.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού και η εκτέλεση των εργασιών του έργου διέπονται από
τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 15.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό επί των τιμών της
093/2016 τεχνικής μελέτης.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία Οικοδομικά
επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
κατέχοντας πιστοποιητική για έργα Οικοδομικά 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. 27313-63203 και 27313-63200
Φαξ επικοινωνίας 27313-63371.
Αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία είναι: Γαλάτα Σοφία και Καμπέρη Ματίνα.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.
Σπάρτη 13 – 10 - 2016
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Ευάγγελος Βαλιώτης
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