ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 1/6/2012
Α.Π.: 21770

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80),
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Ναυαγοσωστική

κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών ∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς ∆ήµου
Κεφαλλονιάς» προϋπολογισµού 32.718,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
23%.
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2012: € 32.718,00
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2012: € 32.718,00
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ.
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει,
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30- 10.00
π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο
∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής.
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και
συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετιζόµενη µε το
αντικείµενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης
ορίζεται στο ποσοστό 3% της προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου, ήτοι στο ποσό
των επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (798 €).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για την σύνταξη και την
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την προηγούµενη
του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 14.00 από την ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, τηλέφωνο 26713 60167, στο
site του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr - ∆ήµος –∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί.
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