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ΠΔΡΗΛΖΨΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
τηρ ππάξηρ:
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ ΚΑΡΟΣΡΑΣΑ»
Ο Γήμορ Δπέτπιαρ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 25/2013 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
επαλαθαζνξίδεη

ωο

εκεξνκελία

δηεμαγωγήο

ηνπ

έξγνπ

«Ασυαλτόστπωση

ε

Καπόστπαταρ» ηελ 11 ηνπ κελόο Aπξηιίνπ ηνπ έηνπο 2013 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
10:00 π.κ. (ιήμε παξάδνζεο ηωλ πξνζθνξώλ) ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Ακαξύλζνπ
ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο, ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή Γεκνπξαζία κε ην ζύζηεκα: πποζθοπάρ
με επί μέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ καηά ομάδερ ομοειδών επγαζιών και έλεγσο
ομαλόηηηαρ ηων πποζθεπομένων επί μέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ, πάλω ζε
ζπκπιεξωκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1418/84 όπωο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη βειηηώζεθε κε ηνπο
Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 334/00, Π.Γ. 609/85, Π.Γ. 210/97, θ.α. όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη
ηζρύνπλ ζήκεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ
ΚΑΡΟΣΡΑΣΑ».
Ο θωδηθόο Ο.Π..Α.Α. ηνπ έξγνπ είλαη: 176168 θαη πξόθεηηαη γηα ην έξγν κε ηίηιν
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΖ "ΚΑΡΟΣΡΑΣΑ».
Σν

έξγν

ζπληίζεηαη

από

ηηο

αθόινπζεο

θαηεγνξίεο

εξγαζηώλ:

α)

θαηεγνξία

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, κε πξνϋπνινγηζκό 2.155,31€ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη

απξφβιεπηα) β) θαηεγνξία ΟΓΟΣΡΩΙΑ, κε πξνϋπνινγηζκό 178.609,14€ (δαπάλε
εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα) γ) θαηεγνξία ΗΜΑΝΗ, κε πξνϋπνινγηζκό
9.132,50€ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα)
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηωλ δεκνπξαηνύκελωλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό
ηωλ 230.803,77 ΔΤΡΩ (σωπίρ αναθεώπηση και Φ.Π.Α.) θαη ζην πνζό ηωλ 284.000,00
ΔΤΡΩ (με αναθεώπηση και Φ.Π.Α.).
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε
ηνπ δηαγωληζκνύ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεωλ θ.ι.π.) από ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ
Δξέηξηαο νδόο Αξραίνπ Θεάηξνπ 1 ΣΚ 34008, κέρξη θαη ηελ Γεςτέπα 8-4-2013.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν από ηνλ ππνπξγό ΠΔΥΩΓΔ
ππόδεηγκα ηύπνπ Β.
ην δηαγωληζκό γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ εξγνιεπηηθά
πηπρία:
Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ
ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ Υ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε., εθφζνλ αλήθνπλ

ζηελ ηάμε Α2,1ε,2ε γηα έξγα

θαηεγνξίαο Οδνπνηίαο 34
β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Επξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο
Δεκφζηεο Σπκβάζεηο (Σ.Δ.Σ.) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ (Π.Ο.Ε.), ζηα νπνία
ηεξνχληαη

επίζεκνη

θαηάινγνη

αλαγλσξηζκέλσλ

εξγνιεπηψλ,

εθφζνλ

είλαη

εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο
θαινχκελεο ηνπ Ειιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα
παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
Κοινοππαξίερ Εξγ. Επ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο35, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08
(ΚΔΕ)36 (Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Εξγνιεπηηθή
Επηρείξεζε ζα ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25%
ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.
Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ
ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08
(ΚΔΕ). Τν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο θάζε επηρείξεζεο ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα
πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηεγνξίαο γηα ηελ νπνία απηή ζπκκεηέρεη θαη
δελ είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθεηαη. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10%

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη
ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο
θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Γίλνληαη επίζεο δεθηέο θαη κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3669/08 (“θχξηα θαηεγνξία”). Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ
θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ.
Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό νξίδεηαη ζε 2 % επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
έξγνπ ρωξίο ηα θνλδύιηα ηεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. δειαδή 4.616,08 ΔΤΡΩ
θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζύλεηαη πξνο ην Γήκν Δξέηξηαο. Η ηζρύο ηεο
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο θαη ηξηάληα εκεξώλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγωγήο ηνπ
δηαγωληζκνύ. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη 180 εκέξεο.
Οη εξγνιάβνη Γεκνζίωλ έξγωλ ππνρξενύληαη λα πξνζθνκίζνπλ όια ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκόζηα έξγα θαζώο
θαη δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο.
Η πξνζεζκία πεξάηωζεο ηνπ έξγνπ είλαη 180 (εθαηφλ νγδφληα) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ
2007 - 2013" με ποζοζηό ζςγσπημαηοδόηηζηρ 50% από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α. και 50% από
Δθνική Γαπάνη (Απιθμόρ ΑΔ 2012Δ28280067)
Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Δξέηξηαο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξόκελνη από ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο, αξκόδηνη ππάιιεινη νη: Μαλάξα Δπγελία θαη Γεωξγίνπ
Άλλα, ζηα ηειέθωλα 2229350133-137 θαη θαμ 2229350160, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ώξεο.

Δπέτπια,

3/4/2013

Ο Γήμαπσορ

ΒΔΛΔΝΣΕΑ ΒΑΗΛΔΗΟ

