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4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (2007-2013)
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007 – 2013»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3
«ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΗ ΑΓΡΟΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΑΗ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

ΜΔΣΡΟ 322
«Ανακαίνιζη και ανάπηςξη ηων σωπιών»
Η πίζηωζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Ελλάδαρ 2007 - 2013" με ποζοζηό
ζςγσπημαηοδόηηζηρ 75% από ηο Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Απιθμόρ ΣΑΕ282/8 2015ΣΕ28280048)
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΦΛΧΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΠΡΔΠΧΝ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΑ
ηηρ ππάξηρ:
«ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Σ.Κ. ΛΔΤΚΧΝΑ»
Ο Γήμορ Ππεζπών δηαθεξχηηεη φηη ηελ 2 ηνπ κελφο Ηοςνίος ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.μ. (ιήμε
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζην Γεκαξρείν Πξεζπψλ, ζα διεξασθεί με ανοισηή Γημοππαζία με ηο ζύζηημα:
πποζθοπάρ με επί μέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ καηά ομάδερ ομοειδών επγαζιών και έλεγσο ομαλόηηηαρ ηων
πποζθεπόμενων επι μέποςρ ποζοζηών έκπηωζηρ πάνω ζε ζςμπληπωμένο ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ ηηρ
ςπηπεζίαρ (άπθπο 6 ηος Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1418/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη βειηηψζεθε κε ηνπο Ν. 4281/2014, Ν. 4072/12, 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. φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
θαη ηζρχνπλ ζήκεξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ Σ.Κ. ΛΔΤΚΧΝΑ».
Ο θσδηθφο Ο.Π..Α.Α. ηνπ έξγνπ είλαη: 949157 θαη πξφθεηηαη γηα ην ππνέξγν κε ηίηιν «ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ
ΥΧΡΧΝ Σ.Κ. ΛΔΤΚΧΝΑ».
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
α) θαηεγνξία Έπγων Οδοποιίαρ, κε πξνυπνινγηζκφ 414.658,42 Δςπώ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη
απξφβιεπηα),
β) θαηεγνξία Οικοδομικών Έπγων, κε πξνυπνινγηζκφ 324.037,22 Δςπώ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη
απξφβιεπηα),
γ) θαηεγνξία Ζλεκηπομησανολογικών Έπγων, κε πξνυπνινγηζκφ 253.161,92 Δςπώ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ
θαη απξφβιεπηα).
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηε κειέηε κε αξηζκφ ζεψξεζεο 34660/26-112014 απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Φιψξηλαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 991.857,55 ΔΤΡΧ (σωπίρ
αναθεώπηζη και Φ.Π.Α.) θαη ζην πνζφ ησλ 1.230.000,00 ΔΤΡΧ (με αναθεώπηζη και Φ.Π.Α.).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε,
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ ζηνλ Λαηκφ (θαη δηεχζπλζε), κέρξη ηηο 28 Μαΐος
2015.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ ππφδεηγκα ηχπνπ Β θαη ιήθζεθε
ππφςε ε Απφθαζε κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΣΔΠ), κε
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα».
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ εξγνιεπηηθά πηπρία:
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α.
Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ
ζηελ 1ε ηάμε θαη άλσ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα θαηψηαηα φξηα γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ
(πξνυπνινγηζκφο 414.658,42 ΔΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα)) θαη
ζηελ 1ε ηάμε θαη άλσ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα θαηψηαηα φξηα γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ
(πξνυπνινγηζκφο 324.037,22 ΔΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα)) θαη
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ζηελ Α2 ηάμε θαη άλσ θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηα θαηψηαηα φξηα γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (πξνυπνινγηζκφο 253.161,92 ΔΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα)).
β.
Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή
απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε θαη
θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.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.
1. Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ
κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ.
ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (Κνηλνπξαμία ζηελ ίδηα θαηεγνξία) θαη ππφ ηνλ φξν φηη θάζε Δξγνιεπηηθή Δπηρείξεζε ζα
ζπκκεηέρεη ζην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα κε πνζνζηφ φρη κηθξφηεξν ηνπ 25% ηεο θαινχκελεο θαηεγνξίαο.
2. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ
ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Σν 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, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. 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.
3. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ Α2 ηάμε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο).
4. Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο. Καηά ηα
ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ
θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε 2 % επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ρσξίο ηα θνλδχιηα ηνπ
Φ.Π.Α. δειαδή 20.000,00 ΔΤΡΧ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Πξεζπψλ. Η ηζρχο ηεο
ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 210 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη
180 εκέξεο.
Οη εξγνιάβνη Γεκνζίσλ έξγσλ ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα δεκφζηα έξγα θαζψο θαη δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
Η πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
Το έπγο σπημαηοδοηείηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Ελλάδαρ 2007 - 2013" με ποζοζηό
ζςγσπημαηοδόηηζηρ 75% από ηο Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Απιθμόρ ΣΑΕ 282/8 2015ΣΕ28280048)
Γίλαηε λα ρνξεγεζεί Πξνθαηαβνιή ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ην Γήκν Πξεζπψλ, αξκφδηνο ππάιιεινο θ.
Καξαγηάλλεο Δπάγγεινο (ηει. : 2385351322 Φαμ: 2385051436), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Λαιμόρ, 05/05/2015
Ο Γήμαπσορ Ππεζπών
Παναγιώηηρ Υπ. Παζσαλίδηρ
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