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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας : «Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α. Δ.Ε.
Αιγείρας».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας με Φ.Π.Α 23% είναι 70.848,00€, στο
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται 57.600,00€ για την εργασία, και 13.248,00€ για
Φ.Π.Α 23%.
Η παρούσα εργολαβία αφορά την παροχή υπηρεσίας επίχωσης των απορριμμάτων
στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας των Δημοτικών
Ενοτήτων Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού καθώς και όλων των απορριμμάτων που
φθάνουν στο χώρο διάθεσης ογκωδών με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα, εφόσον
τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης.
Η επίχωση των απορριμμάτων θα γίνεται με τη χρήση των αναγκαίων
μηχανημάτων για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών , όπως αυτά περιγράφονται στη
διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 1ος όροφος που βρίσκεται στο Αίγιο και επί της οδού
Νικ. Πλαστήρα 11, στις 25/04/2016, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 11.00 π.μ. και
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11.30 π.μ. Στην περίπτωση που η δημοπρασία
αποβεί άγονη για οποιοδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις 04/05/2016 ημέρα
Τετάρτη με ώρα έναρξης 11.00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 11.30 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από την Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου καταβάλλοντας το ποσό των πέντε (05)
ευρώ στο Ταμείο του Δήμου ή όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη.
Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, σε κάθε περίπτωση θα παραλαμβάνεται
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ από την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακ/σης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης της μελέτης ή και τυχόν
συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απευθυνόμενοι
στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας, Νικ. Πλαστήρα
11, 1ος όροφος, Αίγιο, Τ.Κ 25100, αρμόδιος υπάλληλος Αλεξοπούλου Φωτεινή,
τηλέφωνα 26910 25555 εσωτ.129.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγόπουλος

