: 705-0
signed by
INFORMATICS Digitally
INFORMATICS
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMENT
Date: 2014.07.07 14:45:51
EEST
AGENCY
Reason:
Α.Π.T 4745/04-07-2014
Location: Athens

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Για ηην επιλογή Αναδότοσ Καηαζκεσής ηοσ Έργοσ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ
ΒΟΡΔΙΑ ΠΛΔΤΡΑ ΣΟΤ Υ.Τ.Σ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ
Α.Μ. 17/14
1. Ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΙΑBΑΘΜΙΓΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΔΡΙΜΔΣΡΙΚΟΤ ΣΟΙΥΔΙΟΤ ΠΔΡΙΦΡΑΞΗ ΒΟΡΔΙΑ ΠΛΔΤΡΑ
ΣΟΤ Υ.Τ.Σ.Α. ΓΤΣ. ΑΣΣΙΚΗ», κε πξνυπνινγηζκφ 69.737,07 ΔΤΡΩ (κε ΦΠΑ) πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669/2008 θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ελ ζέκαηη έξγνπ.
2. Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο, δηαηίζεληαη απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΓΝΑ νδφο Άληεξζελ 6, Πιεξνθνξίεο θα Μ.
Μαληάηε ή θνο Ι. Φψηνο, ηει:213 2148376-7.
Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ κέρξη
θαη ηελ 21/07/2014. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη
ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10,00 ΔΤΡΩ, εθηφο αλ
αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα..
3. Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζην δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε
22/07/2014, εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.. θαη ην ζχζηεκα
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε ειεχζεξε ζπκπιήξσζε αλνηρηνχ ηηκνινγίνπ, πεξ. γ) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
3669/08 (ΚΓΔ). Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο εηδηθφηεξα
νξίδεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).
4. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο:
α.

- Δίλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε ή ζηελ Α2 ηάμε ή ζηελ 1ε ηάμε γηα
έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ.
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- Δίλαη εγγεγξακκέλεο ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ηεξείηαη
ζηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Αηηηθήο ή ζε γεηηνληθφ
λνκφ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.3669/2008, εθφζνλ ε ζρεηηθή βεβαίσζε
ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε έξγα πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α
κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ηνπ παξφληνο πξνυπνινγηζκνχ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ.
είηε:
β.

πξνέξρνληαη 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
πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.) ή απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ
έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη νπνίεο έρνπλ
θπξσζεί κε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο ηειεπηαίαο, θαη ην θείκελν ησλ
νπνίσλ επηηξέπεη ξεηψο ην άλνηγκα ησλ θνηλνηηθψλ δηαγσληζκψλ ζε ππνςεθίνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο ρψξεο, ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζε απηνχο θαη ζε ηάμε θαη
θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π.,
είηε:

γ.

πξνέξρνληαη απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη
αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε
ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.

5. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ), εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 2%
επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., ήηνη ζην πνζφ ησλ 1.133,94
ΔΤΡΩ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ 1
(ελφο) κήλα θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 24 παξ. 2 θαη 3 ηνπ Ν. 3669/08
(ΚΓΔ), δειαδή πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 21/09/2014.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ. Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή.
ΑΘΗΝΑ, 04/07/2014
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΓΝΑ
ΝΙΚΟ Γ. ΥΙΧΣΑΚΗ
ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΗΦΙΙΑ

