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ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
TMHMA KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 11920

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας Μύκης
(CPV: 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων)
διακηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή του τιμολογίου της υπ. αριθμ. 1/2021 τεχνικής μελέτης του τμήματος Καθαριότητας,
ανακύκλωσης και περιβάλλοντος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του
Ν.3463/06 και του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός κοινόχρηστων
χώρων της δημοτικής ενότητας Μύκης” ποσού:74.102.40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%),διάρκειας από
1-1-2021 έως 31-12-2021.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μύκης την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή
με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης υπηρεσίας και
αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την
εκτέλεση της υπηρεσίας.
Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη τεχνική
μελέτη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μύκης www.dimosmykis.gr .
Η εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Λόγω της φύσης της υπηρεσίας οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 68 του Ν.3863/2010, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013,
Η ισχύς της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2541352326 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Σμίνθη, 11-12-2020
Ο Δήμαρχος Μύκης
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

