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(Επαναληπτικού διαγωνισμού)
Ο  Δήμαρχος Κατερίνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

     Δημόσιο ανοικτό  επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με
συμπλήρωση συνοπτικού τιμολογίου  και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή , για
την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες  με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα
δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» , προϋπολογισμού 110.255,60 ευρώ  εκτός του
ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 10/2012).  Συγκεκριμένα η εργασία αφορά τις Δημοτικές Ενότητες:  α)
Κατερίνης προϋπ. 10.819,20 ευρώ πλην ΦΠΑ β) Πέτρας προϋπ. 30.069,20 ευρώ πλην
ΦΠΑ γ) Πιερίων προϋπ. 7.159,60 ευρώ πλην ΦΠΑ δ) Ελαφίνας προϋπ. 42.638,40 ευρώ
πλην ΦΠΑ ε) Κορινού προϋπ. 8.909,60 ευρώ πλην ΦΠΑ και στ) Παραλίας προϋπ.
10.659,60 ευρώ πλην ΦΠΑ
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά  για μία ή περισσότερες δημοτικές
ενότητες, για κάθε ενότητα  όμως θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλες τις εργασίες
και για κάθε εργασία για όλη την ποσότητα (με ποινή αποκλεισμού).  Η κατακύρωση του
διαγωνισμού θα γίνει χωριστά για κάθε Δημοτική Ενότητα, στον  διαγωνιζόμενο που θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για την εν λόγω ενότητα.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις  3-8-2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00
(έναρξη) έως ώρα 10:30 π.μ (λήξη) στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ.
601 00  Κατερίνη) και στην αίθουσα του Δημοτικού. Συμβουλίου (1ος όροφος),  ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής.  Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί προσφορά ή ο  διαγωνισμός
αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις    10-8 -2012 ημέρα  Παρασκευή
την ίδια ώρα.
     Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός του ΦΠΑ δηλαδή σε  2.205,11
ευρώ.   Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά για επί μέρους Δημοτική ενότητα ή
ενότητες  το ποσοστό του 2 % θα αντιστοιχεί  στον προϋπολογισμό εκτός του ΦΠΑ των
ενοτήτων αυτών.
     Ο Διαγωνισμός και η εκτέλεση της εργασίας  θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3463 /2006, του Π.Δ. 28/80.
     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που εκτελούν ανάλογες
εργασίες σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού και διαθέτουν τον απαιτούμενο
εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω εργασία από
τον υπεύθυνο υπάλληλο Γκαβαρδίνα Δημήτριο (τηλ. 23513/50493), κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, ενώ έντυπα  συμμετοχής, διακήρυξης κλπ. θα διατίθενται από την
Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας-Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00,  2ος όροφος τηλ.
23513/50455,6, Φαξ 23513/50470 με την καταβολή 5,00 ευρώ.    Η δαπάνη δημοσίευσης
της παρούσας και τυχόν επαναληπτικών  θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
                                                                            Κατερίνη  18-7-2012

                 Ο Δήμαρχος Κατερίνης
Χιονίδης Σάββας
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