ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.- H Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την
ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» µε προϋπολογισµό 36.700,00 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται
από την ακόλουθη
κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε
προϋπολογισµό 29.737,76 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, οδός ∆ηµοκρατίας 27, Κοζάνη µέχρι τις 5
Ιουνίου 2014 ηµέρα Πέµπτη, µε την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών,
που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρµόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2014 ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.
και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του
άρθρου 5 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
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 Α1 τάξη και
άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ.
β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων κατάλληλης δυναµικότητας πτυχίου για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ.
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.), 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.
21.2

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. 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.

21.3

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). 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.

21.4

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.

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
594,76 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον µέχρι 10 Ιανουαρίου 2015. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι έξι µήνες.
6. Το έργο είναι ενταγµένο στο ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
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