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Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στον
προϋπολογισµό της µελέτης, σύµφωνα µε το σχέδιο της Υπηρεσίας, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας:
«Συντήρηση χώρων πρασίνου ∆ηµοτικής Ενότητας Αιανής»
προϋπολογισµού µελέτης 29.985,87 € (24.378,76 € + 5.607,11 € Φ.Π.Α. 23%) και αριθµό µελέτης 13/2015,
κατόπιν αξιολογήσεως της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης προσφοράς.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 11 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο
∆ηµαρχείο Κοζάνης Πλατεία Νίκης (γραφείο Προµηθειών) παρουσία της αρµόδιας Επιτροπής και σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα και κοινοπραξίες φυσικών ή
νοµικών προσώπων, ειδικότητας γεωτεχνικών (γεωπόνων, δασολόγων και τεχνολόγων γεωπονίας,
δασοπόνων κ.ά.), καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αποδεδειγµένη εµπειρία, για τουλάχιστον ένα έτος,
σε έργα ή εργασίες πρασίνου, που θα παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
Η εγγύηση για την συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε 487,57 ευρώ.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου, στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στη
σχετική ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοζάνης (www.kozanh.gr) και σε µία (1) ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του
Ελληνικού Τύπου.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λαµβάνουν από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.kozanh.gr ή κατόπιν τηλεφωνικής αίτησης από το Γραφείο
Προµηθειών, αρµόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 24613 50344 (Γεωργιάδου
Μαρία) – 24613 50360 (κα Αγραφιώτη Αναστασία, Παπαζώη Ευαγγελία) & fax 24610 34068.
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