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Ιωάννινα, 12-2-2013
Αρ. Πρωτ.: 71
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για
λογαριασμό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει την
διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων
χώρων

οικισμού

Συρράκου»

με

προϋπολογισμό

240.000,00

ΕΥΡΩ,

συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και Φ.Π.Α., με το σύστημα με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)). Το έργο συντίθεται
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών:

143.512,93 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):
Απρόβλεπτα
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου
Γ.Ε.+Ο.Ε.):
Αναθεώρηση:

25.401,79 €
374,90 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:

44.878,05 €

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΤΠΑ

25.832,33 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη,

Συγγραφή

Υποχρεώσεων

κ.λ.π)

από

την

έδρα

της

εταιρείας

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», οδός Πλατ.
Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 στα Ιωάννινα μέχρι την Πέμπτη 7/3/2013. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου
Β για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651036686, 2651083087, FAX επικοινωνίας 2651033419,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Καρακώστα Αικατερίνη.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. (λήξη
παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», οδός Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 στα
Ιωάννινα και το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ)).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
η

η

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1 ή 2 τάξη,
ανεξάρτητα από την έδρα τους, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
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.
5. 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)
(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.
6. 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
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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.
7. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για
την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 3.792,00 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
9. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. εναρ. έργου 2012ΕΠ01880063) 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). Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ

2007-2013»

και

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και
από Εθνική Συμμετοχή. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο που δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% του ολικού ποσού της σύμβασης
(χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.) βάσει του Ν. 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ 222Α) "Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του ν, 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013 -2016, παρ. Η. Ρυθμίσεις Θεμάτων ΥΠΑΑΜΥΔ, Η.6 Συμπλήρωση
διατάξεων των νόμων 1906/1990, 3614/2007 και 4070/2012.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
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