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Αρ. πρωτ.: 6514 /06-03-2015

ΕΡΓΟ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ»
Αρ. Μελ. 01/2015

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α: 15.7331.0005

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 64.420,00 Ευρώ (συμπ. 
ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό βάσει της υπ΄αριθμ. 068/2015 Απόφασης
Οικονομικής  Επιτροπής  για  την  ανάθεση  του  έργου:  “ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΑΙΘΟΥΣΩΝ  7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ”,  με  προϋπολογισμό  64.420,00  Ευρώ  (με
Φ.Π.Α. 23%).
1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
• κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 52.348,83€ ( δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα
15%)
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική
Υπηρεσία  του  Δήμου  Παλλήνης  (Δευτέρα-Παρασκευή  κατά  τις  ώρες  8:00-13:00), μέχρι  και  την  16η
ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210.66.04.722 - 649, FAX επικοινωνίας: 210.66.04.646, αρμόδιοι υπάλληλοι
για επικοινωνία: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΜΠΛΗ & ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η MAΡΤΙΟΥ 2015 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών τις 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας αυτών» του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.
3669/08 (Κ.Ε).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου
• Α1  έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι,  που  αποδεικνύουν  ότι  έχουν  εκτελέσει  έργα  παρόμοια  (ποιοτικά  και
ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.046,98 ΕΥΡΩ, η
οποία θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών και ΤΡΙΆΝΤΑ (30) ημερών από την ημερομηνία
δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008.
6.  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  ιδίους  του  Δήμου  Παλλήνης  για  το  έτος  2015.  Προκαταβολή  δεν  θα
χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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