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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Νεστορίου Νομού Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με προϋπολογισμό 109.999,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 89.142,99 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα ),
Αναθεώρηση: 288,78 € και Φ.Π.Α. (23%) 20.569,10 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφεία της υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Νεστορίου), μέχρι τις 09/06/2016. Εναλλακτικά, τα τεύχη δημοπράτησης –πλην της οικονομικής
προσφοράς- μπορούν να παραληφθούν μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου όπου δημοσιεύονται
(www.nestorio.gr) τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Η διακήρυξη του έργου
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα Ενοποιημένης Διακήρυξης
τύπου Β.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2467352325 - 2467352321, Fax: 2467031242, αρμόδιοι υπάλληλοι για
επικοινωνία: Ραπτόπουλος Κωνσταντίνος, Στέφανος Μπούσιος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ).
Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη
της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με τηλεομοιότυπο (fax) πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές
ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’
αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή
τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του
διαγωνισμού δεν προσμετράται).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
i) 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 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
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 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.
ii) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης
κατηγορίας.
iii) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών
του έργου 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, 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.
iv) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων σε όλες τις τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας Υδραυλικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5.

6.

Α.

Β.

7.

8.
9.

v) 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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων
επτακοσίων ογδόντα οκτώ ΕΥΡΩ και εξήντα δύο λεπτών (1.788,62 €) και ισχύ τουλάχιστον 6
μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές
ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πρόσθετες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες που
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8.2.2.2 της Ε.Σ.Υ. όπως αναφέρονται
παρακάτω :
Πρώτη Τμηματική Προθεσμία (Αποκλειστική):
Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο
ανάδοχος υποχρεούται για την πλήρη ολοκλήρωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 του έργου (όπως αυτό έχει
τμηματοποιηθεί στην παρούσα μελέτη) , που αφορά την “Αποκατάσταση καταστροφών στ η
γέφυρα του RIVER PARTY”.
Δεύτερη Τμηματική Προθεσμία (Αποκλειστική):
Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ο
ανάδοχος υποχρεούται για την πλήρη ολοκλήρωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 του έργου, που αφορά την
“Αποκατάσταση υδροδότησης οικισμού Κοτύλης”, όπως και την πλήρη αποπεράτωση του
κιβωτοειδούς οχετού και του φρεατίου εκκένωσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 4 “Αποκατάσταση
καταστροφών στον αγωγό μεταφοράς νερού στον οικισμό του Πεύκου” .
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ με Κ.Α.30.7336.04 και
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰
του άρθρου 27 παρ. 34 - 37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου.

Νεστόριο 24/05/2016
Ο Δήμαρχος Νεστορίου

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ

