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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων
Κ.Α.Θ.4.1.1.
Κοζάνη: 04-02-2015
Αριθµ.Πρωτ.οικ.: 13083/532
ΠΡΟΣ :Εφηµερίδα
Ταχ.∆/νση :
∆ιοικητήριο
«ΘΑΡΡΟΣ»
Ταχ.Κώδικας:
501 00 Κοζάνη
ΤΣΟΝΤΖΑ 2 τ.κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ
e-mail:tharos@otenet.gr
Τηλέφωνο:
2461351215
FAX :
2461047213
ΘΕΜΑ : Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια πρόχειρου ∆ιαγωνισµού του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΡΥΜΝΙΟΥ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ»
Προϋπολογισµού : 68.900,00 € µε ΦΠΑ.
Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε µία φορά µόνο τη συνηµµένη περίληψη διακηρύξεως
δηµοπρασίας µέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Τρίτη.
Ισχύει το τιµολόγιο του ∆ηµοσίου, όπως καθορίζεται σχετικά στις πιο πάνω αποφάσεις,
όπου καθορίζεται και ο χώρος σε χιλιοστά κ.λ.π.
Οι δαπάνες δηµοσιεύσεως της διακηρύξεως βαρύνουν εκείνον που θα κατακυρωθεί οριστικά
η δηµοπρασία.
Για τις νοµαρχιακές εφηµερίδες η καταχώρηση θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
Ν.3548/2007 , την απόφαση µε αριθµ.4167/21-2-2012 του Υπουργού Επικρατείας
(ΦΕΚ.412/Β΄/22-2-2012) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.6698/19-3-2012 (ΦΕΚ.808/Β΄/193-2012) και την αριθµ.17337/6-8-2012(ΦΕΚ.2289/Β΄/6-8-2012) µε απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας και οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης θα καταβάλλονται από την
αναθέτουσα αρχή. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αµοιβή του εργολάβου κατά την
πρώτη πληρωµή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος και σύµφωνα
µε το άρθρο 6 παράγρ.5 του Ν.3548/2007.

Συνηµµένα
Περίληψη διακηρύξεως
δηµοπρασίας

Ο Αναπληρωτής ∆/ντής Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

Κωνσταντίνος Γρίβας
Μηχ/γος Μηχ/κός µε Β’ β.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆.Τ.Ε. +Τ.Σ.Ε. +Φακ.Εργολαβίας (2)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. H Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΡΥΜΝΙΟΥ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ» µε
προϋπολογισµό : 68.900,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία
εργασιών: Κατηγορία έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ .
2. Περιγραφή του έργου: Προβλέπεται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για την αποκατάσταση του
δρόµου Ρυµνίου – Τριγωνικού.
3. Προθεσµία εκτέλεσης του έργου : Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης.
4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών ΄Εργων της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας, οδός ∆ηµοκρατίας 27, Κοζάνη µέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη,
µε την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ.
Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθµός λογαριασµού:GR82 0172 2750
0052 7505 3259 046 και η παραλαβή θα γίνεται µε την προσκόµιση του αποδεικτικού κατάθεσης του
ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον πρόεδρο της
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. υπόδειγµα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της
διακήρυξης της δηµοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρµόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου

5. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Τρίτη . Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών
είναι µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Κ∆Ε.
6. . Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές:
6.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
κατάλληλης δυναµικότητας πτυχίου για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.
γ. 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.), 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.
δ. 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.

6.2

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β
και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους1, υπό τους όρους του άρθρου 16
παρ. 7 του 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.
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6.3

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Κ∆Ε. 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.

6.4

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για
τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή
∆ηµοσίων Έργων.

7. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.120,33 Ευρώ
και ισχύ τουλάχιστον µέχρι 17 Σεπτεµβρίου 2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες
και 30 ηµέρες.

8. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) 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).
καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011,ως ισχύει
σήµερα.
9. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας
Μακεδονίας.

Κοζάνη 04-02-2015
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Θεόδωρος Καρυπίδης

∆υτικής

