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Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔ/νση: Ρήγα Φεραίου 11 ΒΑ – αδιαβάθμητο -Τηλ. : 22420-29130Φάξ : 22420-29120 Κως 24/02/2012Πληρ. : Πεταλάς Ευστάθιος Αρ. Πρωτοκόλλου 119ΕΡΓΟ:

Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών
Αλιευτικού Καταφ. Λιμνιώνα Κεφάλου

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι-σμό ανοικτής δημοπρασίας (συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.3669/08), για τηνανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Αλιευτικού Κα-
ταφυγίου Λιμνιώνα Κεφάλου», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 12929,28€(+2068,68€ ΦΠΑ= 14997,96€).Η πρόχειρη δημοπρασία θα γίνει την 06-03-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ (λήξη επιδό-σεως προσφορών), στα γραφεία του ΔΛΤ ΚΩ, Ρήγα Φεραίου 11(Α΄ όροφος) - 85300 Κως.Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επι-χειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, τάξης Α1, Α2,
1ης, όπως και εμπειροτέχνες  που είναι γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα, για έργα κατηγορίας ΛΙ-
ΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ,  για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ (12929,28€).Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 517,00€ (4% του προϋπολογισμού), ηοποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ.2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προβλέπει η διακήρυξη και οιισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή στις πρόχειρες δημοπρασίες των δημοσίων έργων, στονοποίο θα περιέχονται τα κατά νόμο προβλεπόμενα ένα (1) μηχανόσημο.Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) μήνα.Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τουςπου ανέρχεται στα δέκα ευρώ (10€). Τα τεύχη δημοπράτησης δεν στέλνονται στους ενδιαφερόμενουςταχυδρομικά ή με φάξ.Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται απο την υπηρεσία μέχρι και τις 05-03-2012 (μία ημέραπριν απο την διεξαγωγή της δημοπρασίας).Η διαδικασία της πρόχειρης δημοπρασίας και η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει σύμφωνα με τηνισχύουσα νομοθεσία και τη διακήρυξη της μελέτης.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσι-μες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΚΩ (αρμόδιος: Πεταλάς Ευστάθιος - Πολιτικός Μη-χανικός ΤΕ, τηλ. 2242029130)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ

Φάκκος  Μιλτιάδης

ΑΔΑ: Β4ΠΠΟΡΓΜ-5ΥΕ


