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ΠΕΡΙΛΗΨ Η ΔΙΑΚΗΡΥ ΞΗΣ ΔΗΜ Ο ΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών (άρθρο 6 του Ν.3669/08) για την εκτέλεση του
έργου :«Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων Δήμου Ευρωστίνης Επέκταση και

Αναβάθμιση Βιολογικού Καθαρισμού Ξυλοκάστρου. Τμήμα 1: Αποχετευτικά Έργα
ΔΕ Ξυλοκάστρου»
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 2.300.100,00 Ευρώ και
αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών …………………………………………………………

1.336.273,69 Ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ………………………

240.529,26 Ευρώ

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης
εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) ………………………….
Αναθεώρηση…………………………………………………………………

236.520,44 Ευρώ
56.676,61 Ευρώ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ………………………………………………

430.100,00 Ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Σ.ΚΡΟΚΙΔΑ 11 Α , ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.).




Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές :
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
η
η
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 3 , 4 τάξη για την κατηγορία των Υδραυλικών
η
έργων και 5 τάξη για την κατηγορία των Υδραυλικών έργων για Επιχειρήσεις με
έδρα το Νομό Κορινθίας ή ένα δεύτερο Νομό που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης
του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής.
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
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.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(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.



η

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για
την κατηγορία των Υδραυλικών έργων , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 36.266,47 Ευρώ, με χρόνο ισχύος όχι
μικρότερο των 6 μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, σε γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή που έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ ή Τράπεζες ή
άλλα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στις χώρες κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και να είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική και θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε
στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΣΑΕΠ2013ΕΠ02680066) υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών του διαγωνισμού (τευχών
δημοπράτησης, μελέτης, κλπ.) και να παραλάβουν αναλυτική διακήρυξη, τεύχη δημοπράτησης
η
καθώς και έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι και την 9 Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα
Πέμπτη , δίνοντας ακριβή και πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο- επωνυμία, δ/νση, τηλ., φαξ, ΑΦΜ,
Δ.Ο.Υ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού προσερχόμενοι στα Γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α. Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σ. Κροκιδά 11Α – Ξυλόκαστρο , αρμόδιος κ. Κων/νος Σιώκος
τηλ. 27430-27.127. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (50,00 €).
Τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.
ΞΥΛΟΚΟΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Θεοφάνης Μπρακούλιας

