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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. Ο Δήκνο Πνιπγχξνπ, πξνθεξχζζεη επαλαιεπηηθφ αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ «Αζηικέρ αναπλάζειρ Πολςγύπος», κε πξνυπνινγηζκφ 3.610.788,00 Επξψ κεηά
Φ.Π.Α. Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
α) θαηεγνξία Οικοδομικά κε πξνυπνινγηζκφ 1.822.763,96 ΕΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ
θαη απξφβιεπηα) θαη
β) θαηεγνξία Ζ/Μ, κε πξνυπνινγηζκφ 895.320,44 ΕΤΡΩ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη
απξφβιεπηα).
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Δηαθήξπμε,
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π) απφ ηελ Δ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη Πεξηβάιινληνο
(Δεκνηηθφ θαηάζηεκα, Πνιπηερλείνπ 50, 1νο φξνθνο, Γξαθ. 4), ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο
10:00-13:00, κέρξη ηελ Πέμπηη 20/10/2011.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Δηθηχσλ (ΤΤΜΔ) ππφδεηγκα ηχπνπ Β’.
Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 2371350752 & 2371350751, FAX επηθνηλσλίαο 2371022266,
αξκφδηνη ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία Αλαζηαζία Παηζηνχξα & Μαξία Μαλίθα.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 25-10-2011, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.μ. (ιήμε παξάδνζεο
πξνζθνξψλ) ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα Πνιπγχξνπ, Πνιπηερλείνπ 50, 1νο φξνθνο, Αίζνπζα
πλεδξηάζεσλ Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ε δεκνπξαζία ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία ή αλ
δηεμαρζεί κελ αιιά δελ θαηαηεζεί θακία πξνζθνξά, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα
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θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ηειενκνηνηππία,
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε
δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (10:00 π.κ.). Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε
θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο.
Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επιμέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
3669/2008 (ΚΔΕ).
Κξηηήξην ηεο αλάζεζεο ζα είλαη ε πξνζθνξά κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή.
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απαγνξεχνληαη.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε είκοζι ηέζζεπιρ (24) μήνερ θαη αξρίδεη
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
4. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
4.1. Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α. Δγγεγπαμμένερ ζηο Μηηπώο Δπγοληπηικών Δπισειπήζεων (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ Τ.ΤΠΟ.ΜΕ. ΔΘ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηηο επφκελεο ηάμεηο ήηνη:

β.

γ.

4.2.

4.3.

Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ), πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ
ήηνη, 3ηρ , 4ηρ ηάξηρ, θαη 5ηρ ηάξηρ ενηόρ ή δεύηεπος Νομού ηη Υαλκιδική για έπγα
καηηγοπίαρ Οικοδομικά θαη 2ηρ ηάξηρ και άνω, για έπγα καηηγοπίαρ
Ζλεκηπομησανολογικά
Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ή ηνπ Επξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο
Δεκφζηεο πκβάζεηο (.Δ..) 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.
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 ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (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 παξαθάησ θαηεγνξηψλ ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 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. 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. Ήηνη :
3ηρ , 4ηρ και 5ηρ ηάξηρ ενηόρ ή δεύηεπος δηλωμένος Νομού ηη Υαλκιδική για έπγα
καηηγοπίαρ Οικοδομικά θαη 2ηρ , 3ηρ και 4ηρ ηάξηρ ενηόρ ή δεύηεπος δηλωμένος Νομού
ηη Υαλκιδική για έπγα καηηγοπίαρ Ζλεκηπομησανολογικά

4.4. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηηο επφκελεο ηάμεηο ηνπ
Μ.Ε.Ε.Π. ήηνη:
αναβαθμιζμένηρ 2ηρ , 3ηρ , 4ηρ και 5ηρ ηάξηρ ενηόρ ή δεύηεπος δηλωμένος Νομού ηη
Υαλκιδική για έπγα καηηγοπίαρ Οικοδομικά θαη αναβαθμιζμένηρ 1ηρ, 2ηρ , 3ηρ και 4ηρ
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ηάξηρ ενηόρ ή δεύηεπος δηλωμένος Νομού ηη Υαλκιδική για έπγα καηηγοπίαρ
Ζλεκηπομησανολογικά
κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιζη οπίος
ιφγσ θνηλνπξαμίαο).
4.5

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.

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 54.362,00
ΕΤΡΩ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έξι (6) μηνών + 30 ημεπολογιακών ημεπών, κεηά ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έξι (6) ημεπολογιακοί
μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Ππογπάμμαηορ Γημοζίων Δπενδύζεων (αξηζ.
ελάξ. έξγνπ 2011ΕΠ00880020) είλαη εληαγκέλν ζην Ε.Π. Μαθεδνλία –Θξάθε 2007-2013,
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΕΣΠΑ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα
έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν.
2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).
7. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.
8. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ
Πνιπγχξνπ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΧΓΡΑΦΟ
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