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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ”, Μελέτη 37/2016, με προϋπολογισμό 74.371,68 €. Το έργο
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών εργασιών, με
προϋπολογισμό 50.057,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία Η/Μ
εργασιών, με προϋπολογισμό 9.919,67 €. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), με τη δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την
αναπαραγωγή τους, από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών,
οδός Λεχόβου 4, Τ.Κ. 56626, Συκιές Θεσσαλονίκης, μέχρι τις 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη.
Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ www.sykies.gr , το δε έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται με αίτηση των
ενδιαφερομένων, από την Τεχνική Υπηρεσία μέχρι τις 14 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη.
(Πληροφορίες κ. Θεοδωρακοπούλου Ε. - τηλ.: 2313313323)
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στο ισόγειο της
Δ.Τ.Υ. Δήμου Νεάπολης - Συκεών, οδός Λεχόβου 4, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών με
συμπλήρωση εντύπου προσφοράς της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 του
Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ σύμφωνα και την παρ.
9 του άρθρου 16 του Ν. 3669 / 08.
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
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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.
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 (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 για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου, εφ΄όσον ανήκουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον ανήκουν στις τάξεις: Α1 και άνω τάξη για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην A1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (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. 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.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.199,54
€ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
(άρθρο 15, Διακήρυξης Δημοπρασίας). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες (άρθρο 19,
Διακήρυξης Δημοπρασίας).
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοτικών Πόρων.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 40 (σαράντα) ημερολογιακές ημέρες
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την
Νεάπολης - Συκεών.
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