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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1) Ο Δήμαρχος Ιλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
EΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γ1/09 », με προϋπολογισμό 722.315,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το
έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών : α) κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 598.987,37 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα).
2) Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) με καταβολή
ποσού 20,00 ευρώ, από την έδρα της υπηρεσίας Κάλχου 48-50, Ίλιον, στο
309 γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες και μέχρι τις 17 / 12 / 2009, ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Δ17α/05/116/ΦΝ437/30-9-2008 Απόφαση του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 – 2649867 / 210 – 2649851, FAX επικοινωνίας
210 – 2691865, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Αικατερίνη Τουμάση
ή
Αγγελική Δημητρακοπούλου.
3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ιλίου στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος,
στις 22 /12 /2009 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών
10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης» κατά το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85.
4) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 11.980,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών & 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6
μήνες.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2009. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή
Δήμου Ιλίου.
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