ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ,
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΤ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΧΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΕΙΧΝ

ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΛΑΣΕΙΑ
ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΘΗΡΑ

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΔΕΗ Α.Ε. & ΙΔΙΟI ΠΟΡΟI

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

450.000,00 Εςπώ με ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
Ο Γήκνο Θήξαο πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ
«ΔΙΑΜΟΡΦΧΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΑΜΑΡΙΟΤ ΘΗΡΑ», κε πξνυπνινγηζκφ 450.000,00 ΔΤΡΩ
(κε ΦΠΑ) θαη αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία Οηθνδνκηθά, κε
πξνυπνινγηζκφ 247.126,19 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ, απξφβιεπηα) θαη β)
θαηεγνξία Ζιεθηξνκεραλνινγηθά, κε πξνυπνινγηζκφ 115.144,69 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ
θαη ΟΔ, απξφβιεπηα).
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ
ηα γξαθεία ησλ Σεσνικών Τπηπεζιών Δήμος Θήπαρ ζηα Φεξά, κέρξη ηηο 29.10.2015,
εκέξα Πέκπηε θαη γηα ηελ παξαιαβή ηνπο νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ζην Γήκν
Θήξαο παξάβνιν πνπ αλέξρεηαη ζε είθνζη (20) επξψ θαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
www.thira.gr, πιελ ηνπ εληχπνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ην νπνίν δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά
απφ ηα γξαθεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 22863 60167, fax
22860 28886, θα. Βιάρνπ ππξηδνχια.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 03.11.2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ. ζηα
γξαθεία ησλ Σεσνικών Τπηπεζιών Δήμος Θήπαρ ζηα Φεξά θαη ην ζχζηεκα ππνβνιήο
πξνζθνξψλ είλαη κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ, ζε
ζπκπιεξσκέλν ηηκνιφγην νκαδνπνηεκέλσλ ηηκψλ ηεο Τπεξεζίαο, κε έιεγρν νκαιφηεηαο
ησλ επί κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 4β ηνπ Νφκνπ 1418/1984 θαη
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ π.δ 609/1985. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί α) εκεδαπνί
δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ, πνπ
θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη ηάμεηο Α2 και άνω ηάξη (ανεξαπηήηωρ
έδπαρ) για έπγα καηηγοπίαρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 και άνω ηάξη (ανεξαπηήηωρ έδπαρ)
για έπγα καηηγοπίαρ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη
πξνεξρφκελνη απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο
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πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη
επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε απηνχο
θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ ΜΔΔΠ. θαη
γ) αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πξνεξρφκελνη απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη
έρνπλ εθηειέζεη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. Δπίζεο Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ
εγγεγξακκέλσλ

ζηελ

ηάμε

Α1

ηνπ

Μ.Δ.Δ.Π.

γηα

έξγα

θαηεγνξίαο

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΓΔ
(αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο) θαη A2 θαη άλσ ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξνο
ηνλ Γήκν Θήξαο, ε νπνία νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ επηά ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ δέθα νθηψ
επξψ (7.318 €) θαη έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ εννέα (9) μηνών και 30 ημεπών, κεηά ηελ εκέξα
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εννέα (9) μήνερ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΓΔΖ Α.Δ. & απφ Ηδίνπο Πφξνπο θαη ε πξνζεζκία
απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δέθα (10) εκεξνινγηαθνχο κήλεο. Γελ πξνβιέπεηαη ε
ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηαθήξπμε δίδνληαη ζην ηει. 22863 60160,
fax 22860 28886, αξκφδηνο ππάιιεινο θα Ληνλνπδάθε Διεπζεξία ζην Σκήκα Σερληθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θήξαο, ΦΖΡΑ ΣΚ.84700.
Ο Γήκαξρνο Θήξαο

Αλαζηάζηνο Νηθφιανο Εψξδνο
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