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Προς τις εφημερίδες:
1. ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Καποδιστρίου 34 - 10432 ΑΘΗΝΑ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Σωνιέρου 20 & Κ. Παλαιολόγου 6
10438 ΑΘΗΝΑ

3. XANTHI NEWS
Ηλία Γεραγά 13, 67100 ΞΑΝΘΗ
4. ΘΡΑΚΗ
Ελπίδος 1, 67100 ΞΑΝΘΗ
5. ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Τρικούπη 7, 67100 ΞΑΝΘΗ

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης
Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη το αργότερο μέχρι 18- 5-2012 και
μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της εφημερίδας. H δημοσίευση θα γίνει σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Ν 3548/20-03-2007, με την επιτρεπόμενη έκταση του υπό δημοσίευση κειμένου
και το επιτρεπόμενο μέγεθος των τυπογραφικών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 266/8-5-2012
απόφασής της, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. Νο 2 ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ»,
με προϋπολογισμό 500.000,00 €, εκ των οποίων 406.504,06 € για εργασίες και 93.495,94
για δαπάνη Φ.Π.Α.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ ) με αίτηση από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Ξάνθης, μέχρι τις 31 - 5 -2012 ημέρα Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β
Πληροφορίες στο Τηλέφωνο: 2541350342 , FΑΧ επικοινωνίας: 25410-65427, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 - 6 - 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (ώρα λήξης
υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης και το σύστημα
υποβολής των προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ), σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους των
απολογιστικών εργασιών, του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις :
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
η
η
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην ,1 , 2 τάξη (με έδρα εντός και εκτός
η
νομού Ξάνθης) και 3 τάξη (με έδρα εντός νομού Ξάνθης), για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ .

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.
Β) 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)1
(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.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (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. 9
του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οκτώ
χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (8058,05€) και ισχύ τουλάχιστον, εννέα
μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ 20% ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2012.
7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Οικονομική Επιτροπή
της
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠAMΘ
Κοινοποίηση
1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Νίκης 4 - 10248 ΑΘΗΝΑ
2. Τ.Ε.Ε. Τμήμα Θράκης
Ορφέως 9Α - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3. Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ξάνθης
4. Δ/νσεις Τ.Ε. Σερρών, Δράμας, Καβάλας,
Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου.
5. Δ/νση Οικονομικoύ Π.Ε. Ξάνθης
6. κ. Γαβριηλίδη Θ. , Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ξάνθης
Εσ. Διανομή
1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος Εργου (5.1.878)
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