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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. O ∆ΟΚΟΙΠΠ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.” µε προϋπολογισµό 400.00,00,00 € (µε ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία
έργων οικοδοµικών µε προϋπολογισµό 249.450,85 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα και
απολογιστικά) και από την κατηγορία έργων ηλεκτροµηχανολογικών µε προϋπολογισµό 74.769,42 € (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).
2. Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, από το Ταµείο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ µέχρι και τις 11 Ιουνίου 2015, ηµέρα Πέµπτη. Τα
υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του
∆ήµου (www.chania.gr) και στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Χανίων στην οδό Γρηγορίου
ος
Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 2 όροφος, Χανιά, Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από
τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων υπόδειγµα τύπου Β. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2821341724, FAX 282341716, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γρηγορίου Μαρία.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, οδός
ος
Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 2 όροφος, στις 16 Ιουνίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη
επίδοσης προσφορών), και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της υπηρεσίας, µε έλεγχο οµαλότητας των επί
µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β & άρθρου 6 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί
α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. Του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια
(ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, ποσού ύψους
των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 €) και ισχύ τουλάχιστον µέχρι τις 15 Απριλίου 2016. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) µήνες.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Ιδ. Πόρους του ∆ΟΚΟΙΠΠ (κωδικός 15-7331.001). Προκαταβολή δε θα
χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ΟΚΟΙΠΠ.

Χανιά, 25/05/2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΧΑΝΙΩΝ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

