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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ & ΚΑΣΑΥΧΡΙΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ
ΔΗΜΟ ΚΟΠΕΛΟΤ

κόπελορ, 23/06/2017
Απ. Ππυη.: 4486

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.

Ο Γήμαπσορ κοπέλος, πποκηπύζζει ανοισηό διαγυνιζμό για ηην ανάθεζη ηος έπγος
«υνηήρηζη δικηύου ηλεκηροθωηιζμού ζηη Δ.Κ. κοπέλου» με πποϋπολογιζμό
80.000,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ. Σο έπγο ζςνηίθεηαι από ηην καηηγοπία επγαζιών
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με πποϋπολογιζμό 64.516,13€ (δαπάνη επγαζιών, ΓΔ και ΟΔ,
αππόβλεπηα και αναθεώπηζη).
2. Σα ηεύση Γημοππάηηζηρ (εκηόρ ηος ενηύπος οικονομικήρ πποζθοπάρ) θα είναι αναπηημένα
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
Γήμος
κοπέλος
ζηην
ηλεκηπονική
διεύθςνζη
(http://skopelos.gov.gr/Πποκηπύξειρ - Έπγα) από όπος θα μποπούν να λάβοςν γνώζη οι
ενδιαθεπόμενοι.
Σο ζθπαγιζμένο ένηςπο Οικονομικήρ Πποζθοπάρ σοπηγείηαι ζηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ μέσπι ηιρ
17/07/2017. Πληποθοπίερ: Σεσνική Τπηπεζία, Σηλ.: 2424350122.
3. Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηιρ 20-07-2017, ημέπα Πέμπηη και ώπα 10:00 π.μ. (ώπα λήξηρ
παπαλαβήρ πποζθοπών) ζηα γπαθεία ηος Γημαπσείος κοπέλος (κόπελορ, Μαγνηζίαρ, Σ.Κ.
370 03) και ηο ζύζηημα ςποβολήρ πποζθοπών είναι ηυν επιμέποςρ ποζοζηών έκπηυζηρ ηος
άπθπο 95 παπ.2α ηος Ν.4412/2016.
4. ηο διαγυνιζμό γίνονηαι δεκηοί θςζικά ή νομικά ππόζυπα, ή ενώζειρ αςηών πος
δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην A1 ηάξη και άνυ, ζε έπγα καηηγοπίαρ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
5. Για ηη ζςμμεηοσή ζηο διαγυνιζμό απαιηείηαι η καηάθεζη εγγςηηικήρ επιζηολήρ ύτοςρ
1.290,50 € και ιζσύ ηοςλάσιζηον έξι (6) μηνών και 30 ημεπών, μεηά ηην ημέπα διεξαγυγήρ ηος
διαγυνιζμού.
6. Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από ΑΣΑ. Πποκαηαβολή δε θα σοπηγηθεί.
7. Ο σπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών είναι έξι (6) μήνερ και η πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος
είναι ηπείρ (3) μήνερ.
8. Σο αποηέλεζμα ηηρ δημοππαζίαρ θα εγκπιθεί από ηην Οικονομική Δπιηποπή.
Η πεπίλητη ηηρ διακήπςξηρ θα δημοζιεςθεί, ζε δύο ημεπήζιερ ηοπικέρ εθημεπίδερ ηος Νομού
Μαγνηζίαρ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ, ΜΑΓΝΗΙΑ, ζε μία εβδομαδιαία ηοπική εθημεπίδα ηος Νομού
Μαγνηζίαρ Η ΘΔΑΛΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΑ και ζε δύο ημεπήζιερ οικονομικέρ πανελλήνιερ
εθημεπίδερ ΓΔΝΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΩΝ, ΓΗΜΟΠΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΩΝ.(Άπθπο 20 ηηρ
διακήπςξηρ).
Η δαπάνη δημοζίεςζηρ ηηρ πεπίλητηρ ηηρ διακήπςξηρ θα βαπύνει ηον ανάδοσο ηος έπγος.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
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