ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΓΗΜΟ ΛΔΒΟΤ
Απ. Γιακήπςξηρ 41458
Ο Γήκνο Λέζβνπ αλαθνηλψλεη φηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηή δεκνπξαζία ην έξγν :
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΛΑΙΩΜΔΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΓΡΔΤΗ ΛΟΓΩ ΓΙΑΡΡΟΩΝ Δ ΟΓΟΤ
ΠΟΛΗ ΜΤΣΙΛΗΝΗ (3Η ΦΑΗ)»

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο 235/11 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ Λέζβνπ .
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο/Τπεξεζίαο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
65.530,00 € (κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.) .
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(αξηζ.ελαξ.έξγνπ 50845/10-10-2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο δηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, Ν.Λέζβνπ, κε
ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (300.000 €). Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ζα
γίλεη απνινγηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ κε παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ πνπ ζα
ππνβάιινληαη ζην ΤΠΔΓΓΑ), κε 60.770,01 € θαη απφ πφξνπο Γήκνπ Λέζβνπ (ΑΣΑ) 4.759,99
€ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
θξάηεζεο 6%ν ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α' /24-Β-93). Η νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ
έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), κε θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηε
ρακειφηεξε ηηκή , φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ),
πξνυπνινγηζκνχ .
• ηε δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο :
1 Μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο :
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. :
α1. κε έδξα νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα : Α1, Α2 θαη 1εο ηάμεο γηα έξγα πδξαπιηθά
β. Πξνεξρφκελεο απφ κπάηη - μέλη ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ 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 Κνηλνπξαμίεο 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). 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
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.

ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη

4 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.
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Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην παξαπάλσ έξγν, δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο .
Ο ηξφπνο θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ πξνζθνξψλ αλαγξάθεηαη ζηα άξζξα 3,
4, 9, 10, 13, 14, 23 θαη 24 ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο .
Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ηελ 28.06.2011 εκέξα Σπίηη θαη ψξα 9.30 π.μ. θαη κε ώπα
λήξηρ ςποβολήρ ηων πποζθοπών ηην 10.00 π.μ. ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ Μπηηιήλεο
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17 (1νο φξνθνο γξαθείν Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) .
Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ
15 ηεο δηαθήξπμεο θαη νξίδεηαη ζε ρίιηα εθαηφλ ηξηάληα επξψ (1.130,00 €). Οη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δεν γίνονηαι δεκηέρ, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν
ησλ έμη κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 24 παξ. 2 θαη 3
ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), δειαδή ππέπει να έσοςν ιζσύ ηοςλάσιζηον μέσπι ηην 27-012012.
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο , ζα ρνξεγνχληαη ζηηο
ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κέρξη θαη ηελ Πέμπηη 23.06.2011 θαη ψξα 13.30 . Γηα ηελ
παξαιαβή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάινπλ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ , ην πνζφ
ησλ ηξηάληα επξψ (30,00 €), εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή
ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα .
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κειέηε ζηνλ θ. Βεξβάηε Γεψξγην (2251027770) θαη φζνλ
αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ θ.Μηράιε Ισάλλα (2251350526).

Μπηηιήλε , 03.06.2011
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ
ΓΗΜΗΣΡΗ ΒΟΤΝΑΣΟ

