ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ
ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝOY

Αρ. Πρωτ.: 25293

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ANOIKTOY ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΕΡΓΟΤ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΕΩΝ
ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΕΠΙΚΟΠΗ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΡΕΘΤΜΝΗ
Γηαθεξχηηεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ:« ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΙΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΡΗΕΩΝ
ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΕΠΙΚΟΠΗ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ»
με πποϋπολογισμό : 190.000,00 €.
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
α) θαηεγνξία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, κε πξνυπνινγηζκφ :124.724,58€
(δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ & ΟΔ θαη απξφβιεπηα)
β) θαηεγνξία Η/Μ , κε πξνυπνινγηζκφ :29.175,50€
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε,
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θιπ.) απφ ηα γξαθεία ηεο Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ &
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ, ζην θηίξην «ΓΔΛΦΙΝΙ», Λ. νθνθιή Βεληδέινπ. Σ.Κ. 74100,
ΡΔΘΤΜΝΟ, κέρξη ηηο 19/11/2015
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Yπνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ Τπφδεηγκα.
Πιεξνθνξίεο ζηελ ΓΣΤ&Π Γήκνπ Ρεζχκλεο (ηει.: 28340-40009) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο & ψξεο,
fax επηθνηλσλίαο 28310-40004, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία
θ. Σδαλαθάθε.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο ΓΣΤ&Π ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ, ζηηο 24 ηνπ κήλα Νοεμβπίος
2015 ημέπα Σπίτη και ώπα 10:00 π.μ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ) απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.
Σν ζχζηεκα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ην ζχζηεκα κε
« ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΠΟΟΣΑ ΕΚΠΣΩΗ» θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3669/08 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί:
α) Γηαγσληδφκελνη, εγγεγξακκέλνη ζην ΜΔΔΠ, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (τάξηρ Α2
και άνω, και Κ/Ξ τάξηρ Α1 –Αναβαθμισμένο όπιο κοινοππαξιών ) σε Κ/Ξ με κατηγοπία Η/Μ
(τάξηρ Α1 και άνω, και επγοληπτικέρ επισειπήσειρ Πεπιυεπ. Ενοτητων Η/Μ έπγων, αναλόγων
πποσόντων) σύμυωνα με το άπθπο 59 τος Ν. 4278/2014(ΦΕΚ 157/Α΄/04-08-2014)
β) Γηαγσληδφκελνη πξνεξρφκελνη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ηεο .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ., φπνπ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε απηνχο θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε ηνπ
Διιεληθνχ Μεηξψνπ ΜΔΔΠ..
γ) Γηαγσληδφκελνη πξνεξρφκελνη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ηεο .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ., φπνπ δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα (πνηνηηθά θαη
πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνχκελν. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο χςνπο 3.080,00€ πνπ ζα απεπζχλεηαη πξνο ην ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ θαη ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ
210 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 180
εκέξεο.Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER , ΜΔΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΔΣΡΟ 321.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ 4/11/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

