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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
1. Ο ύνδεζμορ Αποσέηεςζηρ «Ηπακλήρ» ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ηιείαο
πξνθεξύζζεη ςνοπηικό διαγυνιζμό, κε ζύζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξώλ με
ελεύθεπη ζςμπλήπυζη ανοισηού ηιμολογίος, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον
ζςμθέποςζα από οικονομικήρ άποτηρ πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ για ηην

εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ: «Αποθπάξειρ αποσεηεύζευν» (Αξηζ. Μει.:11/2018 ).
κε ηα θάηωζη ζηνηρεία :
Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ δημοππάηηζηρ ηηρ επγαζίαρ
ανέπσεηαι ζε 39.928,00 € και αναλύεηαι :
Γαπάνη Δπγαζιών
ΦΠΑ (24%)

32.200,00
7.728,00

Πεπιγπαθή και οςζιώδη σαπακηηπιζηικά ηηρ επγαζίαρ
Με ηελ παξνύζα κειέηε ζα εθηειεζζνύλ εξγαζίεο απόθξαμεο– βηληενζθόπεζεο
απνρεηεύζεωλ. Αθνξά πάζεο θύζεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο
θαη θαηαγξαθή κε θάκεξα απηνύ.
2. Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ
3. 03/05/2018, εκέξα πέκπηε θαη ώξα 10.00 πμ (ώξα ιήμεο παξάδνζεο
πξνζθνξώλ), ζηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ, Πολςηεσνείος 2 – Σ.Κ. 27053 –
ΛΔΥΑΙΝΑ.
4. ηνλ δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηνί :
ηο διαγυνιζμό μποπούν να λάβοςν μέπορ αναγνυπιζμένα θςζικά και
νομικά ππόζυπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ζςνεηαιπιζμοί και ενώζειρ,
κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά, με ιδία παποςζία ή με
εξοςζιοδοηημένο εκππόζυπο, πος αζκούν ηο επάγγελμα ηος
δημοππαηούμενος ανηικειμένος και αποδεδειγμένα λειηοςπγούν νόμιμα,
διαθέηοςν ηον απαιηούμενο εξοπλιζμό αλλά και ηην ηεσνογνυζία για ηην
εκηέλεζη ηηρ ςπηπεζίαρ.
5. Υξεκαηνδόηεζε από πηζηώζεηο: Ιδιοςρ Πόποςρ.
6. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη ζηοςρ ΓΔΚΑ (10) ΜΗΝΔ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό δεν απαιηείηαι θαηάζεζε εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζύκθωλα με ηο άπθπο 302, παπαγπ. 1 α. Ο ρξόλνο ηζρύνο
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ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζηοςρ έξι (06) μήνερ), ζύκθωλα με ηο άπθπο 281, παπαγπ.
2 & άπθπο 97 παπαγπ. 4 ηος Ν. 4412/2016.

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ
δηαγωληζκνύ (Δηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ θ.ιπ.), θαζώο θαη ην
Έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, από ηα γξαθεία ηνπ πλδέζκνπ ζηνλ
Δήκν Αλδξαβίδαο-Κπιιήλεο, Πνιπηερλείνπ 2, Λεραηλά. Σα ζηνηρεία απηά
ρνξεγνύληαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ζύκθωλα κε ην
άξζξν 331, παξαγξ. 1γ ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή δώδεθα (12) εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΔΗ,
από ηελ αλαζέηνπζα αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγωληζκό, κέρξη θαη ηελ
30/04/2018 (θαη αλ απηή είλαη αξγία, ηελ επόκελε εξγάζηκε). .

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθωλν 26233-60862, FAX επηθνηλωλίαο 26233-60810, αξκόδηνο
ππάιιεινο γηα επηθνηλωλία θ. αξαληόπνπιν Γ.-Μπαθνγηάλλε Γ.
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