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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Γήκνο Λέζβνπ, πξνθεξχζζεη Aνοισηό Ππόσειπο Γιαγυνιζμό γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ «Καηαζκεςή ηοισίος ανηιζηήπιξηρ άνυθεν ηος κοιμηηηπίος ηηρ Γημοηικήρ
Κοινόηηηαρ Σαξιαπσών», κε πξνυπνινγηζκφ 64.998,00 Δςπώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ).
1.
2.

Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
Υυμαηοςπγικέρ επγαζίερ κε πξνυπνινγηζκφ 3.165,50 (δαπάλε εξγαζηψλ)
Οικοδομικέρ επγαζίερ κε πξνυπνινγηζκφ 37.772,95 (δαπάλε εξγαζηψλ)

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο άλσζελ ηνπ θνηκεηεξίνπ
ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ταμηαξρψλ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, κήθνπο 75 κέηξσλ πεξίπνπ θαη
κεηαβιεηνχ χςνπο απφ 1,5 έσο 3 κέηξα.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηα έληππα πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ
απφ ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Λέζβνπ, Δι. Βεληδέινπ 13-17, 81100, Μπηηιήλε, κέρξη ηελ 207-2016, εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 15:00 μ.μ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ
γλψζε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
(www.mytilene.gr, ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, πξνθεξχμεηο), εθηφο αλ αλαιάβνπλ ηελ
αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη
ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ ΔΑΑΓΗΣΥ ππφδεηγκα ηχπνπ Β.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 22513-50562/50557, θαμ επηθνηλσλίαο 22513-50508, αξκφδηνη
ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία: Παπαζσηεξίνπ Διεπζεξία & Τζαπψλε Μαξία.
3. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 21-7-2016, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 9.30 π.μ. έσο 10:00
π.μ. (ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ) θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη
κε επιμέποςρ ποζοζηά έκπηυζηρ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3669/08 (ΚΓΔ).
Σηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Μεμονυμένερ επγοληπηικέρ επισειπήζειρ:
α.
Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΥΠ.Υ.ΜΔ.ΓΙ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάξη και Άνυ γηα έξγα θαηεγνξίαο
Οδοποιίαρ νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα
β.
Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Φψξνπ (Δ.Ο.Φ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο
Σπκβάζεηο (Σ.Γ.Σ.) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , 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.

Κοινοππαξίερ Δπγοληπηικών Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ ΚΓΔ φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 199, παξ. 2 γ. πεξ. ββ) ηνπ λ. 4281/2014 (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.
Κοινοππαξίερ επγοληπηικών επισειπήζευν γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ. Τν 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, ζηελ
πεξίπησζε δε πνπ αλαγξαθεί ιαλζαζκέλα, δελ επεξεάδεηαη ην θχξνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10% ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε
δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελφο θνηλνπξαθηηθνχ
ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνχο γηα ηελ θαηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Κνηλνπξαμίεο ή κεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηα Μεηξψα ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λέζβνπ κε δπλαηφηεηα αλάιεςεο έξγσλ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ.
4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο
1.111,07 Δςπώ (πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, εθηφο Φ.Π.Α) θαη
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έξι μηνών και 30 ημεπών κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έξι μήνερ.
5. Τν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ΣΑΤΑ. Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε
πξνθαηαβνιήο.
6. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηπειρ (3) μήνερ θαη αξρίδεη απφ ηελ
εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
7. Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Λέζβνπ.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΟΤ

ΓΑΛΗΝΟ ΠΤΡΙΓΧΝ

