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 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ:                  ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ  ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
1. Σν Γαζαξρείν Κ.Νεπξνθνπηνπ πξνθεξύζζεη  Πξόρεηξν Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό  γηα ηελ αλάζεζε 

ηνπ έξγνπ «Φςηωπιακέρ Δπγαζίερ ζηο Γαζικό Φςηώπιο Γαζωηού έηοςρ 2012», κε πξνϋπνινγηζκό 

17.000,00 € (κε αλαζεώξεζε θαη ΦΠΑ). 

Σν έξγν ζπληίζεηαη από ηελ αθόινπζε θαηεγνξία εξγαζηώλ: 

α) Καηεγνξία Έξγσλ πξαζίλνπ κε δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη Απξόβιεπηα 

13.760,23 € (ρσξίο αλαζεώξεζε (60,91€) θαη ΦΠΑ (3.178,86€) 
2. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιάβνπλ  ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ δηαγσληζκνύ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή 
Τπνρξεώζεσλ θ.ι.π) από ηελ έδξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γαζαξρείνπ Κ.Νεπξνθνπίνπ (Γξαθείν ΔΓΔ), κέρξη ηηο 
31-5-2012, ημέπα Πέμπηη. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν από ηνλ ππνπξγό 
ΠΔΥΩΓΔ ππόδεηγκα ηύπνπ Β. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2523021042, FAX επηθνηλσλίαο 2523021041, αξκόδηνο ππάιιεινο γηα 
επηθνηλσλία είλαη ν θνο. Μαναπίδηρ Μισαήλ  . 

  3.  Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 5
η
 Ιοςνίος 2012, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 10:00 π.μ. και ηο 

ζύζηημα ςποβολήρ πποζθοπών είναι κεηνδνζία ζην πνζνζηό νθέινπο γηα ηελ εθηέιεζε 
απνινγηζηηθώλ εξγαζηώλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 3669/2008.  

 4. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί: α1) εκεδαπνί δηαγσληδόκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, 

εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ
1
, πνπ θαιύπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη ηάμεηο  Α1 ή Α2 ή 1

η 
 

ζηελ θαηεγνξία γηα έξγα πξαζίλνπ ζηειερσκέλεο κε Γαζνιόγνπο ή Σερλνιόγνπο Γαζνπνλίαο. 

α2.)Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ δαζνηερληθώλ έξγσλ θαη εξγαζηώλ (ΔΓΓΔ) A΄ ή Β΄ ηάξη. β) αιινδαπνί 

δηαγσληδόκελνη πνπ απνδεηθλύνπλ όηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξόκνηα 

(πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνύκελν. 

 5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο 280,00 ΔΤΡΩ θαη 

ηζρύ ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξώλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ 

πξνζθνξώλ είλαη  180  εκέξεο.  
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο Δηδηθνύ Φνξέα Γαζώλ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ.  
Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί. 
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Γ/λζε  Γαζώλ Ν. Γξάκαο. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό είλαη απαξαίηεηε ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο – ελεκέξσζεο ησλ ππνςεθίσλ 
κε e-mail θαη FAX. 
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