ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ-ΕΤΡΧΣΙΝΗ

Ξςλόκαζηπο 8-11-2011
Απιθ. ππωη. 22033

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Δήμαπσορ Ξςλοκάζηπος-Εςπωζηίνηρ
διακηπύζζει όηι:
Δθηίζεηαη ζε πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε ην ζχζηεκα
πξνζθνξάο κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3669/08 θαη κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή, ε αλάδεημε αλαδφρνπ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ
ΑΠΟΠΕΡΑΣΧΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ Σ.Κ. ΤΚΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ
ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ - ΕΤΡΧΣΙΝΗ, πξνυπνινγηζκνχ 34.972,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ, απφ πηζηψζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Πξνθαηαβνιή δελ
ρνξεγείηαη. Αξηζκφο κειέηεο 5/2011.
Τν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: 1) Φσκαηνπξγηθά Καζαηξέζεηο: 878,00 €, 2) Σθπξνδέκαηα: 6.027,90 €, 3) Πιηλζνδνκέο - ζελάδ: 2.419,50
€, 4) Ξπινπξγηθά επηζηεγάζεηο κνλψζεηο: 2.627,50 €, 5) Μεηαιινπξγηθά - Αινπκίληα:
269,30€, 6) Δπηρξίζκαηα – επηζηξψζεηο – επελδχζεηο - ρξσκαηηζκνί: 4.373,30 €, 7)
Γίθηπα: 4.357,26 €, ΓΔ & ΟΔ 18%: 3.771,50 €, Απξφβιεπηα: 3.708,64 €, Σχλνιν ρσξίο
ΦΠΑ: 28.432,90 €.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο 22 Νοεμβπίος 2011 (εκέξα Τξίηε) θαη ψξα 9.00
– 10.00 (ιήμε παξαιαβήο πξνζθνξψλ) ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ΞπινθάζηξνπΔπξσζηίλεο (Λπθ. Φξαληδή 2 – Ξπιφθαζηξν), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο
Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ.
Α) Σηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηέο μεμονωμένερ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
Α1. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ ηεξείηαη ζηε ΓΓΓΔ
ηνπ Υ.ΠΔ.ΦΩ.Γ.Δ. εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1, Α2 και 1η ηάμε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα
θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη Α1,
Α2 & 1η γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Α2. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ ή
απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο Σπκβάζεηο ηνπ Π.Ο.Δ.,
ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη
εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ
Διιεληθνχ ΜΔΔΠ.
Α3. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ Α2 θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη
έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
Β) Κνηλνπξαμίεο Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ Α1,
Α2 θαη Α3 ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξ. 16 παξ.
7 ηνπ Ν. 3669/08 (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.

Γ) Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Ν. 3669/08. 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. Καηεγνξία εξγαζηψλ κε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10%
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ), εθφζνλ δελ θαιείηαη ζηε
δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
Γ) Κοινοππαξίερ εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ Α1, Α2 και
1η ηάμε ηνπ Μ.Δ.Δ.Π. γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη Α1, Α2 & 1η γηα έξγα
θαηεγνξίαο ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ
16 ηνπ Ν. 3669/08 (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο).
Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκφ γηα
δηάζηεκα έμη κελψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 568,66 €,
πνζνζηφ 2% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ θαη
ζα απεπζχλεηαη ζην Γήκν Ξπινθάζηξνπ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ γίλεηαη
δεθηή, αλ έρεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη κελψλ θαη ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δηαθφζηεο (200)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Τν ζθξαγηζκέλν έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο
θαζψο θαη ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη απφ ην Γήκν Ξπινθάζηξνπ (Λ. Φξαληδή 2 - Τ.Κ. 20400 –
Ξπιφθαζηξν). Πιεξνθνξίεο: Θενδσξφπνπινο Απνζηφιεο (27433 60235). Τα ζηνηρεία
απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ην Γήκν Ξπινθάζηξνπ κέρξη θαη ηελ 1711-2011. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε
αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε ηξηάληα (30) €.
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
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