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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
-------------------------------------------------------

Ο ∆ήµος Νέας Προποντίδας
Προκηρύσσει
∆ηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

«ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ»
(Αριθµ. Μελέτης: 17/2012)
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης είναι 4.346.588,47 € (3.533.811,77€ + 812.776,70 € Φ.Π.Α.
23%), µε την δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 457.949,18€, την δαπάνη των απροβλέπτων (15%)
450.316,69 €, αναθεώρηση 79.183,80 €, την δαπάνη του Φ.Π.Α (23%) 812.776,70 €.

Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής
στην Π.Κ.Μ.” του Ε.Π. “Μακεδονία – Θράκη” και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) (κωδικός πράξης ΣΑ 2012ΕΠ00880059) 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).

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το Ν.3669/08, όπως αυτός ισχύει κατά την ηµεροµηνία
αποστολής της παρούσας Περιληπτικής ∆ιακήρυξης για δηµοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς
και µε τους όρους της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή
δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
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Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα επί µέρους
ποσοστών

έκπτωσης

κατά

οµάδες

οµοειδών

εργασιών

και

έλεγχο

οµαλότητας

των

προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης θα είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, όπως
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Αντικείµενο του εν λόγω έργου είναι η κατασκευή του ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας ωφέλιµου χώρου
επιφάνειας

2.837,24τ.µ.

και

αύλειου

χώρου

επιφάνειας

2.374,41τ.µ.

Το σχολικό συγκρότηµα διαµορφώνεται σε τρεις στάθµες. Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζεται
γήπεδο και διαµορφώνονται πλακοστρώσεις, γωνιές καθιστικών και χώροι πρασίνου.
Σε όλο το σχολικό συγκρότηµα η θέρµανση θα γίνεται µε γεωθερµία.
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι ∆ΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ

από την υπογραφή της

σύµβασης.
Η υποβολή των φακέλων προσφοράς θα γίνει µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
µέχρι την 2/4/2013 ηµέρα Τρίτη µε ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών την 10.00π.µ., στα
γραφεία της έδρας του ∆ήµου, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26 στα Ν. Μουδανιά, ενώπιον της αρµόδιας
επιτροπής.
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Οικονοµική Επιτροπή.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:

1. 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 3η, 4η τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή 3η, 4η,5η τάξη για τις
επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της
κατηγορίας των έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ), στην 2η και άνω τάξη
ανεξαρτήτως νοµού ή 2η και άνω τάξη για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή
αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της κατηγορίας των έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,
στην Α2 και άνω τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή Α2 και άνω τάξη για τις επιχειρήσεις που έχουν
έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της κατηγορίας των έργων
ΕΞΙ∆ΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ .
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β. 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.
γ. 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 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.

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),
εγγεγραµµένων στις επόµενες τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π.:
στην 3η, 4η τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή 3η, 4η, 5η τάξη για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν.
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της κατηγορίας των έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ,
στην 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή 2η, 3η, 4η τάξη για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν.
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ή

αν

τον

δήλωσαν

ως

δεύτερη

επιλογή

της

κατηγορίας

των

έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, στην Α2,1η, 2η τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή Α2,1η, 2η τάξη για
τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της
κατηγορίας των έργων ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.
καθώς και
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3η 4η,
τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή 3η ,4η, 5η για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή
αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της κατηγορίας των έργων ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ , στην 2x1η,2η, 3η
τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή στην 2x1η,2η, 3η,4η τάξη για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν.
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ή

αν

τον

δήλωσαν

ως

δεύτερη

επιλογή

της

κατηγορίας

των

έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , στην Α2,1η, 2η τάξη ανεξαρτήτως νοµού ή στην Α2,1η, 2η τάξη
για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα τον Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ή αν τον δήλωσαν ως δεύτερη επιλογή της
κατηγορίας των έργων ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ,
µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας).
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5. 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.
Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 3669/08, Ν.1414/84,
Ν.3263/04, Π.∆.609/85, Π.∆.410/95 και Π.∆.171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 69.092,56€ (εξήντα εννέα χιλιάδες εξήντα
πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά). Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης
του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν.3669/08.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 6
µηνών και 30 ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2
και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 1/11/2013.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 242
του Ν.4072/12.
Προϊστάµενη Αρχή είναι για όλες τις προσυµβατικές διαδικασίες η Οικονοµική Επιτροπή (Ο.Ε.) και
για όλες τις µετασυµβατικές διαδικασίες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του ∆ήµου Νέας
Προποντίδας που έχει έδρα τη ∆.Κ. Ν. Μουδανιών.

Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για συµπλήρωση, καθώς και τεύχη δηµοπράτησης, διατίθενται
από τα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας που βρίσκονται στα Νέα Μουδανιά (οδός Μεγάλου
Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200) µέχρι και την 28/3/2013 ηµέρα Πέµπτη µε καταβολή των εξόδων
παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε εβδοµήντα (70,00) €.
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (Ελισάβετ
Παπουλίδου) (τηλ. 23733 50224 / 50220, φαξ 23730 65792) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ν. Μουδανιά, 25/02/2013
Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας

∆αµιανός Ιορδανίδης
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