ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛΕ

Ημερ/νία: 12-09-2011
Αριθ. Πρωτ.: 2829
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (πρώην ΔΕΥΑ
ΓΑΖΙΟΥ)
διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας με
τίτλο:
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΔΕΛΕ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ»
με προϋπολογισμό 340.710,00 € (συμπεριλαμβανομέ
νου ΦΠΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.
Μαλεβιζίου, στη διεύθυνση: Πλατεία Μ. Κατσαμάνη
, Γάζι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71414, το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αυτά, επίσης, μαζί με τυχόν συνοδευτικά σχέδια
του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου
www.malevizi.gr
,
σε ηλεκτρονική μορφή. Πληροφορίες στη Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Νομού Ηρακλείου (τηλ.:
2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδια
υπάλληλος για επικοινωνία Κα Φιολιτάκη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία
της Δ.Ε.Υ.Α ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Νομού Ηρακλείου, την
20η του μήνα Οκτώβρη
2011, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00
π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα
ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου (www.malevizi.gr). Το
σύστημα υποβολής των προσφορών είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή Αλλοδαποί προμηθευτές (νομικά ή φυσικά
πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών), κατασκευαστές (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή κοινοπραξίες ή ενώσεις κατασκευαστών) των δημοπρατούμενων αντικειμένων,
από το εσωτερικό ή εξωτερικό, που παρέχουν τα εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι
εγγεγραμμένοι σε οικεία Επιμελητήρια ή την επαγγελματική τους οργάνωση, όπως και
αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποί τους.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
17.035,50 €
που αποτελεί το 5%
του προϋπολογισμού με το ΦΠΑ σε γραμμάτια Τ.Π. & Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων, που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού και η ολική προθεσμία
υλοποίησης της εγκατάστασης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την
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ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης.
Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 2013 και από ιδίους πόρους
της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
Σχετικά Αρχεία:
Τεύχη Διαγωνισμού
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