ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 2572
Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ΄αρίθμ. 36/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές με το σύστημα ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης για την πραγματοποίηση του έργου «Επισκευή και συντήρηση Κοινοτικού
Καταστήματος Φρατσίων» όπως αναλυτικά περιγράφεται στην επισυναπτόμενη μελέτη με α/α
42/2016 που συντάχθηκε από το Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. της Περιφέρειας Αττικής, δηλώνοντας το ποσοστό
έκπτωσης που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης καθώς και αποδεχόμενοι
πλήρως την Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της ανωτέρω μελέτης για την οποία έλαβαν
γνώση.
Προθεσμία υποβολής προσφορών :Παρασκευή 03/06/2016 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .
Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή.
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στην διαδικασία δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α)Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.
α.1 και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών.
Η ανάθεση του εν λόγω έργου στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (απευθείας ανάθεση) η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» .
Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης .
Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του
συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .
Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το έντυπο
σχετικής προσφοράς , το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αρμοδίως και θα είναι
ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης .
Επισυναπτόμενα:
1. Τεχνική Έκθεση

6) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Προμέτρηση Mελέτης

7) Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ)

3. Προϋπολογισμός Mελέτης

8) Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας

4. Τιμολόγιο Mελέτης

9) Έντυπο οικονομικής προσφοράς

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΚΥΘΗΡΑ 26-05-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

