∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΡΓΟ:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ
Ο∆ΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ»

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΞΑΝΘΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00€ µε Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, προκηρύσσει πρόχειρο δηµόσιο
µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/08,
για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ» µε
προϋπολογισµό 10.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α... Το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας
µε προϋπολογισµό 8130,08 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και
αναθεώρηση ).
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του
διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ∆ΤΕ Τµήµα
Ξάνθης Κτίριο ∆ιοίκησης ΠΡΟΚΑΤ στην Ξάνθη, οδός Βας.Σοφίας 12 µέχρι τις
8-11-2012 προσκοµίζοντας γραµµάτιο είσπραξης ποσού δέκα (10) ΕΥΡΩ από
την Τράπεζα Πειραιώς στον αρ. λογ/σµού 5353-004519–262 υπέρ Ε.Α.∆.Π. του
∆.Π.Θ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β΄.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25410-79071 και 79086 FAX επικοινωνίας 2541079079, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Π. ∆ηµητριάδης και κ. Β.
Ποιµενίδης.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 9-11-2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
πµ (ώρα λήξης προσφορών), και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε
ενιαίο ποσοστό έπτωσης, σύµφωνα µε το µε το άρθρο 5 του Ν.3669/08. Σε
περίπτωση µη διεξαγωγής της δηµοπρασίας για οποιοδήποτε λόγω θα
εφαρµοσθεί το άρθρο 18 της ∆ιακήρυξης.
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι Α1 και άνω τάξη κατηγορίας έργων οδοποιίας καθώς και
επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα, β) αλλοδαποί
διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 158,98 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ηµερών, µετά
την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6)µήνες.

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις της Κοσµητείας της Πολυτεχνικής
Σχολής του ∆ΠΘ,. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή.
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Ο Πρύτανης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέµελης

