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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμος Έδεσσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Δ. Έδεσσας και οικισμών Πόλης», με προϋπολογισμό 300.000,00

Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση δρόμων που περιλαμβάνουν τις εργασίες: κατασκευή στρώσης
βάσης οδοστρώματος με αδρανή υλικά, πλήρης ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με
ασφαλτικό διάλυμα, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, πλήρης κατασκευή

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, πλήρης κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης και
την εκσκαφή- φρεζάρισμα στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας στην Έδεσσα, Πλατεία Αιγών 1, Δημαρχείο
Έδεσσας, Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας, μέχρι τις 4/8/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’ (ενοποιημένη διακήρυξη ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ε. 23/2008 ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810 23484 & 2381 3 50717, FAX επικοινωνίας
23810 24444, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσελίδης Ιάκωβος & Ασημακοπούλου Χριστίνα.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9/08/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι το «Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», του άρθρου 5 του
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
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 Α2, 1η ,2η
ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 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 4.840,86
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Έδεσσας.
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