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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:
Αριθ. Πρωτ: 15194/30.08.2016
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ YΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Κ.Α.:
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.420.000,00€ πλέον ΦΠΑ
25.7312.0011
53

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» με προϋπολογισμό 1.746.600,00€,
συμπεριλαμβανομένων Αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α σε ανοικτή δημοπρασία, σύμφωνα με την
«ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του Ν.3669/08 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής – Ειδικός Φορέας 072 (ΚΑΕ
9773.06.010).

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή των έργων για την ολοκλήρωση του
εξωτερικού υδραγωγείου για την τροφοδότηση του οικισμού Πανοράματος, καθώς και η
κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού.

Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Έργα εξωτερικού υδραγωγείου
Αγωγός τροφοδότησης οικισμού συνολικού μήκους 1.230,00μ.

Αντλιοστάσιο εξωτερικού υδραγωγείου δυναμικότητας 140m3/h

Έργα εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Πανοράματος
Σωληνωτό δίκτυο διανομής συνολικού μήκους 9.326,75μ.

Δεξαμενής ημερήσιας ρύθμισης ενεργού όγκου 200μ3

Πιεστικό συγκρότημα ανύψωσης μανομετρικού 24,0μΣΥ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 1.389.705,94€ (χωρίς Φ.Π.Α. και
Αναθεώρηση).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με σύστημα των «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης»
του άρθρου 6 του Ν.3669/08, τους όρους της διακήρυξης και όλη την σχετική Νομοθεσία και
εγκυκλίους, που ισχύουν σήμερα.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με βάση τον προϋπολογισμό κατά το εγκεκριμένο από
τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20.09.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης
υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Μάνδρας-Ειδυλλίας. 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). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά
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τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας, οδός Στρ. Ν. Ρόκα 45,
Μάνδρα Αττικής ΤΚ 19600, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι
ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πενήντα (50)
ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το
διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο έξι
ημερολογιακές (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2014916, FAX επικοινωνίας 210-5555880, αρμόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κος Κρητικός.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον
ανήκουν στις ακόλουθες τάξεις και κατηγορίες, κατά περίπτωση,

Α/Α Κατηγορία έργων Δαπάνη
(€)

Καλούμενες τάξεις

Τάξη Κ/Ξ Εταιρειών
ίδιας τάξης

1.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

(περιλαμβάνεται το κοινό
αντικείμενο)

1.146.939,35 2η και άνω -

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 242.766,29 Α2 και άνω -

είτε

1.
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
(περιλαμβάνεται το κοινό

αντικείμενο)
1.389.705,94 2η και άνω -

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.

β) 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.

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους1, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν.4281/14 (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.

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

1 Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων δεν επιτρέπεται
να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλ. άρθρο 106 παρ. 1 του
ΚΔΕ).
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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.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 28.400,00€ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών από
την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό και σε
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες
του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Μάνδρα, 03.08.2016

Συντάχθηκε,

Κρητικός Ανδρέας
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με Γ’ βαθμό

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε

Παναγιώτης Κανάκης
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με B’ βαθμό

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 238/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ


