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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
ηνπ έξγνπ:
«ΕΞΧΣΕΡΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΤΔΡΕΤΗ ΑΓΙΑΟΤ»
Ο Δήμορ Λέσβος δηαθεξχηηεη φηη ηελ 21-6-2011 εκέξα Σπίτη (ιήμε παξάδνζεο ησλ
πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηνπ ζηελ νδφ Δι. Βεληδέινπ13-17, ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή
Γεκνπξαζία κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο: με επί μέποςρ ποσοστά έκπτωσηρ, πάλσ ζε
ζπκπιεξσκέλν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 6 Ν. 3669/2008 γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ΕΞΧΣΕΡΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ
ΤΔΡΕΤΗ ΑΓΙΑΟΤ».
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη:
Γαπάλε Δξγαζηψλ: 1.314.620,84 €
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 236.631,76 €
Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+ Ο.Δ.):
232.687,89 €
Άζθαιηνο απνινγηζηηθά + ΓΔ + ΟΔ: 18.000,00 €
Αλαζεψξεζε: 48.749,18 €
Πξφβιεςε απνινγηζηηθψλ: 20.000,00 €
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο: 299.310,34 €
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηελ
επηθαηξνπνηεκέλε - ζεσξεκέλε κειέηεο ηεο Σ.Τ.Γ.Κ. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.170.000,00
ΕΤΡΧ (κε αλαζεψξεζε & Φ.Π.Α.).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε
ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηα γξαθεία ηνπ Δήμος
Λέσβος (πιεξνθνξίεο Κν. Σαθηηθφ Γεψξγην , ηει. 2251 350 508) κέρξη θαη ηελ Πέμπτη 16-62010. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο
εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη
ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
100 €.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ
ππφδεηγκα ηχπνπ Β.
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ εξγνιεπηηθά
πηπρία:
Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
1. α. Εγγεγπαμμένερ στο Μητπώο Επγοληπτικών Επισειπήσεων (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη
ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.,
i. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ (θχξηα θαηεγνξία), εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 3ε ή 4ε ηάμε,
θαη γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, εθφζνλ αλήθνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ Α2
ηάμε.
ii. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (θχξηα θαηεγνξία), εθφζνλ αλήθνπλ
ζηελ 2ε ή 3ε ηάμε κε έδξα νπνπδήπνηε ή ζηελ 4ε ηάμε θαη έρνπλ έδξα ή έρνπλ δειψζεη ζηελ
Τπεξεζία ηήξεζεο Μ.Δ.Δ.Π. σο δεχηεξν λνκφ ην λνκφ Λέζβνπ, θαη γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ εθφζνλ αλήθνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ 1ε ηάμε.
β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάτη - μέλη τηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωσηρ 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.), 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.
2. Κοινοππαξίερ Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε
ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)
(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
3. Κοινοππαξίερ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).
Δηδηθφηεξα ην θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα ζα πξέπεη λα είλαη:
i. επηρεηξήζεηο 3εο ή 4εο ηάμεο γηα έξγα ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ σε κοινοππαξία κε εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ ζηελ Α2, 1ε ή 2ε ηάμε γηα έξγα
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ή
ii. εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 1εο, 2εο ή 3εο ηάμεο γηα έξγα ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ σε κοινοππαξία
κε εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζην ΜΔΔΠ ζηελ 2ε ή 3ε ηάμε κε έδξα
νπνπδήπνηε ή ζηελ 4ε ηάμε κε έδξα ην Ννκφ Λέζβνπ ή δεισκέλν ην Ννκφ Λέζβνπ
σο δεχηεξν Ννκφ γηα έξγα ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ εγθπθιίσλ 20/10-7-97 θαη 10/6-4-2000 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, ζε εθαξκνγή ησλ
νπνίσλ νξίδνληαη σο θνηλέο εξγαζίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ Τδξαπιηθψλ Έξγσλ θαη
Η/Μ Έξγσλ, νη εξγαζίεο ησλ δηθηχσλ ππφ πίεζε.
4. Γηα ηελ θάιπςε ηεο θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ηεο πεξίπησζεο 21.3.i γίλνληαη δεθηέο θαη
θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ 2ε ηάμε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα
έξγα θαηεγνξίαο ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν.
3669/08 (ΚΓΔ) (αναβάθμιση οπίος ιφγσ θνηλνπξαμίαο).
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 Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ
ρσξίο ηα θνλδχιηα ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α., δειαδή 36.500,00 ΕΤΡΧ, θαη ε ζρεηηθή
εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη είηε ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ, είηε ζην
θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ( φπσο νη Τπεξεζίεο θαη θνξείο αλαθέξνληαη
ζηηο παξ. 1.1, 1.2 θαη 1.3 ηεο Γηαθήξπμεο) θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο θνηλνπξαμίαο
πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Η ηζρχο ηεο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ρξφλν
ηζρχνο 6 μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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 πεντακόσιερ σαπάντα (540) ημεπολογιακέρ
ημέπερ θαη αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΝΗΧΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΕΤΡΧΠΑΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΣΠΑ).
Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ην Γήκν Λέζβνπ.
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
Μπηηιήλε, 4/5/2011
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΗΜΟΤ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜ. Φ. ΒΟΤΝΑΣΟ

