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Αξηζκ.πξση.

΄΄Βειηίσζε ηζφπεδεο δηάβαζεο ζηελ θεληξηθή
ηάθξν Σελαγψλ Φηιίππσλ – αγξφθηεκα
Ακηζηαλψλ΄΄.

02/746/ 21 - 02 -2012

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. H Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θξάθεο, πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ:
΄΄Βειηίσζε ηζφπεδεο δηάβαζεο ζηελ θεληξηθή ηάθξν Σελαγψλ Φηιίππσλ – αγξφθηεκα Ακηζηαλψλ΄΄ κε πξνυπνινγηζκφ 58.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α.
Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
α). Καηεγνξία νδνπνηΐαο κε πξνυπνινγηζκφ:
46.381,22 € (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.).
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε , ζπγγξαθή
ππνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ην Σκήκα Γνκψλ Πεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π/Δ. Καβάιαο νδφο Δζλ. Αληίζηαζεο 20
(Γηνηθεηήξην) 3νο φξνθνο γξαθείν 310 ηει. 2510/291.310, φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο κέρξη ηηο 01-03-2012 εκέξα Πέκπηε.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ ππνπξγφ ΠΔΥΩΓΔ ππφδεηγκα ηχπνπ Β.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2510-291310 , FAX επηθνηλσλίαο , 2510-291310 θαη 2510,291630, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα
επηθνηλσλία Αρηιιέαο Αλαγλσζηφπνπινο.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 06 / 03 / 2012, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10 π.κ. (ψξα ιήμεο επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ),
ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π/Δ. Καβάιαο ζηελ Καβάια, νδφο Δζληθήο Αληίζηαζεο 20 - Γηνηθεηήξην, 4νο φξνθνο,
Γξαθείν 310 (ηει. 2510/291.310) θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά ην άξζξν 6
ηνπ Ν.3669/08.
4. ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί :
4.1. Μεμονωμένες εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο:
α). Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.Δ.Π., πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο
θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη ηάμεηο Α1, Α2 θαη 1ε αλεμαξηήησο Ννκνχ, ζηελ θαηεγνξία νδνπνηΐα, θαζψο θαη επηρεηξήζεηο
εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα γηα έξγα θαηεγνξίαο νδνπνηΐαο.
β). Πξνεξρφκελεο απφ κράτη - μέλη της Δσρωπαϊκής Ένωσης ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ
θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.),
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.
4.2. Κνηλνπξαμίεο Δξγ. Δπ. ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ α, β θαη γ ζε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο 1, ππφ ηνπο
φξνπο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 7 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ)2 (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.
4.3. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ππφ
ηνπο φξνπο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ). Σν 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 Φ.Π.Α.), εθφζνλ δελ
θαιείηαη ζηε δεκνπξαζία, αζξνίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κεγαιχηεξεο θαηεγνξίαο.
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 928,00€ θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ
δηαθφζηεο δέθα (210) εκέξεο, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ (άξζξν 24 § 2 θαη 3 ηνπ Ν.3669/08 (ΚΓΔ), δειαδή
πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 06 - 10 - 2012.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σερληθφ Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θξάθεο (αξηζκ.
ελάξ. έξγνπ κε α/α 12 ζηνλ πίλαθα ησλ έξγσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ πξφβιεςε ηνπ 20% γηα ηελ Πεξηθέξεηα) κε πίζησζε γηα ην
ηξέρνλ έηνο 58.000,00€.
Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Σεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θξάθεο.

Ο ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
Π/Δ. ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡΥΔΛΑΟ ΓΡΑΝΑ
1

Αν ζσμμεηέτοσν και επιτειρήζεις γραμμένες ζηα Νομαρτιακά Μηηρώα δεν επιηρέπεηαι να κοινοπρακηούν με επιτειρήζεις ηων σπολοίπων ηριών περιπηώζεων (βλέπ. άρθρο
106 παρ. 1 ηοσ ν. 3669/08).
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Επιζημαίνεηαι η πρόζθαηη νομολογία ηοσ ΣηΕ (απόθαζη 505/2007 ηης Επ.Αναζη. ΣηΕ) καηά ηην οποία κωλύεηαι η ζσμμεηοτή ζε κοινοπρακηικό ζτήμα επιτείρηζης ποσ
δεν μπορεί να ζσμμεηάζτει ζηο διαγωνιζμό λόγω καηωηάηοσ ορίοσ.
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