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Αριθµός Πρωτ: 21001/11-6-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
------------------------------------------------------Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει
∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

«Κ ΑΤ ΑΣ Κ ΕΥ Η ΕΡ ΓΩ Ν Σ ΥΛ ΛΟ ΓΗ Σ- Μ Ε Τ ΑΦΟ Ρ ΑΣ Λ ΥΜ ΑΤ Ω Ν
∆.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ∆.Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ∆ΑΣ »

Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης είναι 2.858.400,00 € (2.323.902,44 € +534.497,56 € Φ.Π.Α.
23%), µε την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 285.142,78€, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%)
280.390,41 €, τη δαπάνη για απολογιστικές εργασίες προµήθειας ασφάλτου: 87.779,39 €, τα Γενικά
έξοδα και Όφελος του εργολάβου για τις απολογιστικές εργασίες της προµήθειας ασφάλτου (Γ.Ε. +
Ο.Ε. 18%): 15.800,29 €, την δαπάνη αναθεώρησης 70.663,02 € και την δαπάνη του Φ.Π.Α. (23%)
534.497,56 €.
Το έργο εντάχθηκε µε την υπ'. αρ. Πρωτ. Οικ.175226/28-12-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ στο
Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη'' και η σύµβαση χρηµατοδοτείται
από Πιστώσεις του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταµείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι), αρ. Εναρ.
2012ΣΕ07580001, µε το ποσό των 2.558.400,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) και
υπόκειται στις κρατήσεις

που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της

κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α/24-8-93)1. Η σύµβαση
χρηµατοδοτείται µε το ποσό των 300.000,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23%) από
ιδίους πόρους του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την
ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας Περιληπτικής ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στον Ελληνικό
τύπο, καθώς και µε τους όρους της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
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Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα επί µέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των
προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης θα είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Το έργο αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην ∆.Κ. Σηµάντρων του
∆ήµου Ν. Προποντίδας συνολικού µήκους περίπου

22 χιλιοµέτρων .Τα λύµατα από τα

εσωτερικό δίκτυο των Σηµάντρων συγκεντρώνονται σε φρεάτιο και οδηγούνται προς την
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων του οικισµού. Το έργο περιλαµβάνει εκσκαφές,
τοποθέτηση αγωγών, προκατασκευασµένων φρεατίων επίσκεψης και ασφαλτικά.
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
µέχρι την 17/7/2012 ηµέρα Τρίτη µε ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10.00π.µ., στα
γραφεία της έδρας του ∆ήµου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής.
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Οικονοµική Επιτροπή.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν:

•

στην 3η , 4η, τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή 3η , 4η 5η τάξη για τις επιχειρήσεις που
έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή, της
κατηγορίας των έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ.

β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους
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αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου
Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης
κατηγορίας.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),
εγγεγραµµένων στις επόµενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας:

•

στην 3η , 4η, τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή 3η , 4η 5η τάξη για τις επιχειρήσεις που
έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή, της
κατηγορίας των έργων Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ.

Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.
4. ∆εν είναι δυνατή η συµµετοχή αναβαθµισµένης κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων
για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5.

Κάθε

εργοληπτική

επιχείρηση

συµµετέχει

είτε

µεµονωµένα

είτε

ως

µέλος

ενός

κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν.
3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
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Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3669/08, Ν.1414/84,
Ν.3263/04, Π.∆.609/85, Π.∆.410/95 και Π.∆.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήµερα.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 45.064,80 €. Στην περίπτωση που το
προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά
την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του
Ν.3669/08.
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για συµπλήρωση, καθώς και τεύχη δηµοπράτησης,
διατίθενται από τα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας που βρίσκονται στα Νέα Μουδανιά
(οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200) µέχρι και την 12/7/2012 ηµέρα Πέµπτη µε
καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε εξήντα πέντε (65) €.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (τηλ.
23733 50222, φαξ 23730 65792) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ν. Μουδανιά, 11./06/2012
Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας

∆αµιανός Ιορδανίδης
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