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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση
του έργου «Συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο ακαθάρτων ΔΚ Μάνδρας», συνολικού
προϋπολογισµού 73.800,00€ µε το ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες εργασιών: (1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ µε
προϋπολογισµό 44.085,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων), (2)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 15.907,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων).
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν µέχρι τις 4/4/2016 το έντυπο οικονομικής
προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισµού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου
Μάνδρα- Ειδυλλίας , οδός Ν. Ρόκα 45, Μάνδρα , πληροφορίες κ. Βιέννας Νικόλαος
τηλ.:213-2014911.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγµα τύπου Β.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία, που θα καθορίσει µε πράξη της η
Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Δήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας (www.dimosmandras-eidyllias.gr).
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 5η Aπριλίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ.
και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ποσοστό έκπτωσης καθ’ομάδες και
έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»(ΚΔΕ).
4.Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές :

4.1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
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.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , 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.
4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (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.
4.3.Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 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, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.
4.4.Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. 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
1.200,00 ΕΥΡΩ , ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών από την ηµερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από αρµόδιο όργανο του Δήµου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.
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