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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 200
Τ.Κ. 18756 - Κερατσίνι

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
"ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ", ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

430.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΑΡ.ΜΕΛ.:
ΚΑ.:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ2013
ΕΠ08500082)
15/02-12-2015
61/7331.0002

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό
διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου με τίτλο :
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ", ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης
430.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών
και τα ποσά περιλαμβάνουν ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτα 15% :
Καθαιρέσεις – Φορτοεκφορτώσεις – Μεταφορές – Ικριώματα
2. Οικοδομικά –Χρωματισμοί – Υδραυλικά
3. Μεταλλικές Κατασκευές
4. Ηλεκτρομηχανολογικά
1.

34.591,78
31.264,94
121.651,52
160.151,93

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, από
την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, οδός Ελ.Βενιζέλου
200, Κερατσίνι, 1 ος όροφος, μέχρι και την Πέμπτη 09-06-2016 και ώρες 9.00-13.00.
Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, μελέτη, σχέδια κ.λ.π), θα
διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr. Πληροφορίες: Γεωργαράς Νικ., Κλημάνογλου Παν. Τηλέφωνα επικοιν.: 213-2074813-11.
6. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (πρώην ΠΕΧΩΔΕ) υπόδειγμα τύπου Β.
7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών 10:00 π.μ. Το σύστημα υποβολής προσφοράς
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 του ΚΔΕ.
8. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
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 Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών.
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
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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.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων:
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.
9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
των 6.992,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (άρθρο 24 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ). Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ2013 ΕΠ08500082).
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Κερατσινίου.
Κερατσίνι, Μάιος 2016

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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