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Ο ∆ήµαρχος Νεάπολης-Συκεών
Ανακοινώνει ότι ο ∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Θεσσαλονίκης διενεργεί ανοιχτό διαγωνισµό για την
ανάδειξη αναδόχου µε σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου σε συµπληρωµένο
τιµολόγιο και προϋπολογισµό όµοια µε τα αντίστοιχα της Υπηρεσίας (άρθρο 7, Ν 3669/08), µε
συµπλήρωση εντύπου προσφοράς της Υπηρεσίας για την εκτέλεση του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΕΛ∆ΕΜΙΡΗ», µε αριθµό µελέτης
55/2013.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται συνολικά στις 7.600,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε.
και Ο.Ε., των απρόβλεπτων δαπανών της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. Εξ αυτών ποσό 6.023,01€ αφορά
τη συνολική δαπάνη εργασιών, (συµπεριλαµβανοµένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. και των απρόβλεπτων
δαπανών), το ποσό των 155,85 € αφορά στρογγυλοποίηση-αναθεώρηση και το ποσό των 1.421,14€
αφορά το ΦΠΑ.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑ 30.7326.30) (άρθρο 8, ∆ιακήρυξης
∆ηµοπρασίας) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΝ
ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π), µε τη δική τους δαπάνη και επιµέλεια για την αναπαραγωγή τους, από το Γραφείο
Κήπων-∆ενδροστοιχιών της ∆Ε Πεύκων του ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, οδός Λ. Ειρήνης 19 - Τ.Κ. 57010,
Πεύκα Θεσσαλονίκης, µέχρι τις 10/10/2013 ηµέρα Πέµπτη. Τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται δωρεάν
από την ιστοσελίδα του ∆ΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ, www.sykies.gr, το δε έντυπο της οικονοµικής
προσφοράς χορηγείται µε αίτηση των ενδιαφεροµένων στο πρωτόκολλο του ∆ήµου οδός Ι. Μιχαήλ και
Στρ. Σαράφη , Συκιές και παραλαµβάνεται από το Γραφείο Κήπων-∆ενδροστοιχιών της ∆Ε Πεύκων του
∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, οδός Λ. Ειρήνης 19 - Τ.Κ. 57010, Πεύκα Θεσσαλονίκης (Πληροφορίες κ.
∆ιαµαντοπούλου Μ.. τηλ.: 2313502274).
Η ανοιχτή δηµοπρασία θα διεξαχθεί στις 15/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης
προσφορών) στο ισόγειο της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Νεάπολης - Συκεών, οδός Λεχόβου 4, Συκιές, Θεσσαλονίκη
(αίθουσα δηµοπρασιών) από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι
σύστηµα προσφοράς µε ελεύθερη συµπλήρωση τιµολογίου του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών την 15/10/2013, ηµέρα Τρίτη.
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης στο ΦΕΚ στις 20/09/2013, ηµέρα
Παρασκευή
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης ∆ιακήρυξης
21/09/2013(Σάββατο) και 22/09/2013, ηµέρα Κυριακή.
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Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 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 FAX, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες
πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια
διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν :
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
1

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
ης
Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην A1, A2, 1 , τάξης ανεξαρτήτως έδρας
για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3669/2008.
2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων:
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου, εφόσον ανήκουν στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
ης
και ∆ικτύων και ανήκουν στις τάξεις: A1, A2, 1 , τάξης ανεξαρτήτως έδρας του Μ.Ε.Ε.Π.
για έργα κατηγορίας Πρασίνου µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
Ορίζεται εγγύηση συµµετοχής ίση προς 2% (120,46 €) του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς
αναθεώρηση και ΦΠΑ, όπου οι συµµετέχοντες θα περέχουν εγγύηση ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι από το υπερ αυτών δικαίωµα της διήζησης και διαίρεσης που θα παρέχεται µε ισόποση
εγγυητική επιστολή ή γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Χρεόγραφα κλπ. όπως
ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν 3669/08 (Κ∆Ε) και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών µετά την
ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. (άρθρο 15, ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας). Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 µήνες (άρθρο 19, ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας).
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών.
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