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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη του Αναδόχου που θα
εκτελέσει το έργο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου», κατά το σύστημα προσφοράς των επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, στις 21 – 06 – 2016 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας Ν.
Αχαΐας, οδός Νικ. Πλαστήρα αριθ. 11 (1ος Όροφος), Αίγιο, Τ.Κ. 25 100, ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και των νόμιμων
εκπροσώπων των ενδιαφερομένων.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια
ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €84.963,00 χωρίς τη Δαπάνη Αναθεώρησης και τον Φ.Π.Α., και συνολικής δαπάνης με τη
Δαπάνη Αναθεώρησης και τον Φ.Π.Α. 23% €104.800,00.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ν.2880/01 έτους 2014 και βαρύνει τον Κ.Α. 30–7331.010 του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικ. Έτος 2016.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1.
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
1α.
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..,
εφόσον ανήκουν στην «Α1 και άνω» τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογιζόμενη δαπάνη ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
εργασιών με Ο.Ε. + Γ.Ε. και απρόβλεπτα: €84.963,00).
1β.
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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
1γ.
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 ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014
(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 ΚΔΕ. 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, στην περίπτωση δε που
αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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.
Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006,
των Π.Δ. 171/1987 και Π.Δ. 131/1998, κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α,
ήτοι στο ποσό των Χιλίων Επτακοσίων Τεσσάρων Ευρώ και έξι λεπτών (€1.704,06).
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δημοτική Ενότητα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας.
Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης του έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι για την δημοπρασία μπορούν να παραλάβουν τα Τεύχη Δημοπράτησης, το Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς κ.λπ., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι και την Πέμπτη 16 – 06 –2016, από τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, καταβάλλοντας το ποσό των Δέκα Ευρώ (€10,00). Τα Τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται
και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας (www.aigialeia.gov.gr).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οδός Νικ.
Πλαστήρα αριθ. 11, τηλ. 26910 25555 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Γ. Γεωργουσόπουλος, εσωτ. 136, κ. Β. Δρύλλης, εσωτ.
132).
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Παναγόπουλος

