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Αριθ.Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(περίληψη διακήρυξης)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κυθήρων
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας:
«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2019»
προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%

1.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

2.

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κυθήρων
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Διεύθυνση
: Χώρα Κυθήρων
Ταχ.Κωδ.
: 80100
Τηλ.
: 27360.31213
Telefax
: 27360.31919
E-mail
: kythira@otenet.gr
Ιστοσελίδα
: www.Kythira.gr
Κωδικός NUTS
: EL307
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης:
α) στην ιστοσελίδα του Δήμου :http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm
β) στο ΚΗΜΔΗΣ:

http://www.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e
5s1 με ΑΔΑΜ: 19PROC005085784 .
3.

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή

υπηρεσίας: «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2019», που θα συμβούν
εκτάκτως στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κυθήρων και
αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Κυθήρων και Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων, εντός
των 12 μηνών που ακολουθούν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .
4.

Εναλλακτικές προσφορές:

5.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται

στην

Δεν γίνονται δεκτές

εκτέλεση

εργασιών

Αποκατάστασης

ύδρευσης και έχουν αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία.

βλαβών

δικτύων
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6.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου
της σύμβασης.

7.

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης :

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίζει και

να αποκαθιστά τη βλάβη μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ωρών, (μέγιστο χρονικό
διάστημα), από την ειδοποίησή του για την ύπαρξή της. Σε

περίπτωση μη

εμπρόθεσμης αποκατάστασης θα καταγγελθεί η σύμβαση. Όλα τα υλικά που τυχόν
απαιτηθούν για τις εργασίες, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
8.

Παραλαβή προσφορών: Ως λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον
διαγωνισμό, ορίζεται η 27 Ιουνίου 2019, ημέρα

Πέμπτη και Ώρα η 12:00 . Ο

διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κυθήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016.
9.

Χρόνος ισχύος προσφορών:

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:

12 μήνες .
Ελληνική .

11. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και
βαρύνει τον κωδικό : Κ.Α.: 02.25.7336.0065
Δήμου,

του τρέχοντος προϋπολογισμού του

(δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με

α/α : 168 ) .
12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία

άσκησής

της

είναι

πέντε

(5)

ημέρες

από

την

κοινοποίηση

της

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
13. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό :

1.194,00 €

Ο Δήμαρχος

Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης

