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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015»
του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΥΠΕΚΑ). Προκαταβολή δεν χορηγείται. Αριθμός μελέτης
4/2013.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (Α΄ ειδικός
προϋπολογισμός μελέτης): α): Οδοφωτισμός & Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις:
73.635,22 €, β) Υποδομή Οδοφωτισμού & Η/Μ εγκαταστάσεων: 15.175,79 €, γ) ΓΕ &
ΟΕ 18%: 15.985,98 €, Απρόβλεπτα 15%: 15.719,55 €, Πρόβλεψη αναθεώρησης:
1.434,68 €, Σύνολο χωρίς ΦΠΑ: 121.951,22 € ΦΠΑ 23%: 28.048,78€.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 8 Οκτωβρίου 2013 (ημέρα Τρίτη) και ώρα 9.00
– 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στην έδρα του Δήμου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης (Λυκ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Δημοπρασιών του Δήμου.
Α) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη ΓΓΔΕ
του Υ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 (Κοινοπραξίες), Α2, 1η , 2η (εντός
νομού έδρας ή επιλεγμένο) τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον έχουν τις
προϋποθέσεις.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Π.Ο.Ε.,
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
Ελληνικού ΜΕΕΠ.
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.
Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α,
β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρ. 16 παρ. 7
του Ν. 3669/08 (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.

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων
κατηγοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του
Ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10%
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ανάλογη
τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα των κατηγοριών της ανωτέρω περίπτωσης Α.α. με τις
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (αναβάθμιση ορίου λόγω
κοινοπραξίας). 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. 10 του
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (κύρια κατηγορία).
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για
διάστημα έξι μηνών από την ημέρα υποβολής των προσφορών.
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 2.410,00 €,
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ και
θα απευθύνεται στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
δεν γίνεται δεκτή, αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών και τριάντα ημερών
από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Η καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται μέχρι 28-10-2013.
Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς
καθώς και τα τεύχη
δημοπράτησης διατίθενται από το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 Τ.Κ. 20400 – Ξυλόκαστρο), μέχρι και την 3-10-2013. Πληροφορίες: Χαρτσιάς
Παναγιώτης – Γκουρβέλου Ασπασία (27433 60231 - 239). Για την παραλαβή των
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται
σε είκοσι (20) €.
Η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
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