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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΡΟΪΤΙΚΑ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ – Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων διακηρύσσει ότι εκτίθεται
σε Δημόσιο Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη προσφορά και σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό επί
των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, για την εργασία
«Συντήρησης και επισκευής κτιρίων Πατρινής Παιδικής Εξοχής» στη θέση κάτω Ροϊτικα σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 11/2016 μελέτη που έγινε από την Δ/νση Αρχ/κού έργου – Η/Μ Δήμου Πατρέων και σύμφωνα
με το Π.Δ 28/80 και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, συνολικού προϋπολογισμού #72.766,80# Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
Ο Διαγωνισμός αφορά εργασίες που έχουν στόχο τις επισκευές – συντηρήσεις σε κτίρια
ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων τα οποία έχουν παραχωρηθεί για χρήση στον Κοινωνικό Οργανισμό για
την λειτουργία του 6ου Θερινού ΚΔΑΠ έτους 2016.
Ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού ορίζεται η 22/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:30 π.μ (ώρα λήξης υποβολής προσφορών).
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά & Νομικά πρόσωπα που έχουν τα εχέγγυα
για την καλή εκτέλεση των εργασιών όπως θα προκύπτει από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο
καθώς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά .Επιπλέον οι
συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Τα τεύχη δημοπράτησης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατίθεται στους ενδιαφερόμενους
από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 Πάτρα 2 ος όροφος Γρ. Προμηθειών)
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι, κα Σακαρέλου Ελένη & Καλούδη Ευανθία, τηλ.
2610-390-974).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της
μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 150 ημερών
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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