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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ
ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
ΕΔΡΑ: Άντερςεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα
τθλ.: 213 214 8300-1, Fax: 210 6749178
Δ/νςθ: Eπεξεργαςίασ Στερεών Αποβλιτων και Διαχείριςθσ
Ειδικών Αποβλιτων
Τμιμα: Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ και Βιολογικισ Επεξεργαςίασ
Ρλθροφορίεσ: Τςακάλου Κατερίνα
Τθλ.:2132148412, Fax: 210 6777238

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1.

Ο ΕIΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (Ε.Δ..Ν.Α.) προκθρφςςει ανοικτό
διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ καταςκευισ του ζργου: «ΕΠΕΚΣΑΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΙΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΑ
ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ» με προχπολογιςμό 1.450.000€ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), ο οποίοσ αναλφεται
ωσ ακολοφκωσ:
Δαπάνθ ζργου προ ΓΕ & ΟΕ , ΦΡΑ και ανακεώρθςθσ ……………..……………………...€ 849. 013,97
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου……………………………………………..……………..…€ 152.822,51
Απρόβλεπτα (15% επί του ακροίςματοσ δαπάνθσ εργαςιών και Γ. Ε. & Ο.Ε.)…. €150.275,47
Ανακεώρθςθ…………………………………………………………………………………………………….….€26.749,83
ΦΡΑ (23%)………………………………………………………………………………………………………….€271.138,21
ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:………………………………………………………..………..€1.450.000,00

2.

Το είδοσ διαδικαςίασ είναι Ανοικτι Δθμοπραςία με βάςθ το άρκρο 3§α του Ν.3669/08 και το
κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο άρκρο 26 του ιδίου
νόμου.

3.

Αντικείμενο του ζργου είναι εργαςίεσ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των υφιςτάμενων
εγκαταςτάςεων πυραςφάλειασ του Εργοςταςίου Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ Απορριμμάτων (ΕΜΑ)
ςτα Άνω Λιόςια, οι οποίεσ περιλαμβάνουν τθν αναβάκμιςθ και επζκταςθ του υφιςτάμενου δικτφου
πυρόςβεςθσ, τθν εγκατάςταςθ αυτόματων ςυςτθμάτων κατάςβεςθσ ςε χώρουσ θλεκτρολογικών
εγκαταςτάςεων, τθν επζκταςθ και αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ πυρανίχνευςθσ, τθν
επζκταςθ του υφιςτάμενου υπόγειου αντλιοςταςίου και τθσ δεξαμενισ νεροφ και τθν εγκατάςταςθ
πρόςκετου εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ.

4.

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ από τα κεντρικά
γραφεία τθσ υπθρεςίασ οδόσ Άντερςεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Ακινα μζχρι και τθν ΠΕΜΠΣΗ
προ τθσ θμζρασ του διαγωνιςμοφ (ΣΡΙΣΗ). Ρλθροφορίεσ ςτα τθλ. 213214 8412 & 213214 8420. Fax:
210 6777.238. Αρμόδια υπάλλθλοσ για επικοινωνία Τςακάλου Κατερίνα. (email:
tsakalou.k@esdkna.gr).

5.

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 23/09/14 ημζρα Σρίτη και ώρα 10:00 πμ. και το ςφςτημα
υποβολή προςφορών θα είναι με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςησ του Άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

6.

Αν για οποιονδιποτε λόγο δεν διεξαχκεί θ δθμοπραςία τθν προαναφερκείςα θμερομθνία ι αν
διεξαχκεί μεν αλλά δεν κατατεκεί καμιά προςφορά, κα διενεργθκεί ςε νζα θμερομθνία που κα
κακορίςει με πράξθ τθσ θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι και θ οποία κα γνωςτοποιθκεί με fax πζντε (5)
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ ζλαβαν τεφχθ του διαγωνιςμοφ

και τθν ίδια ώρα (10:00 πμ.). Η ίδια διαδικαςία μπορεί να επαναλθφκεί και δεφτερθ φορά με τουσ
ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ.
7.

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ μεμονωμζνεσ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ (για τισ εγγεγραμμζνεσ ςτο
ΜΕΕΡ του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτφων εφόςον ανικουν ςτθ 2θ θ 3θ τάξθ για
υδραυλικά ζργα και 2θ-3θ-4θ τάξθ εντόσ νομοφ ι 2ου δθλωμζνου Νομοφ) ι Κ/Ξ αυτών, ειδικότερα
ςφμφωνα με τα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.

8.

Οι προςφορζσ θα υποβάλλονται -ςυνοδευόμενεσ υποχρεωτικά από την αίτηςη υμμετοχήσ ςτον
Διαγωνιςμό- ςτο Πρωτόκολλο του ΕΔΝΑ ςτα κεντρικά γραφεία, μζχρι την ημερομηνία του
διαγωνιςμοφ και ζωσ τισ 10:00 πμ. Η ακριβισ διαδικαςία κατάκεςθσ και εξζταςθσ των προςφορών
αναφζρεται ςτο άρκρο 4 τθσ διακιρυξθσ.

9.

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό, είναι απαραίτθτθ θ υποβολι Εγγυητικήσ Επιςτολήσ
υμμετοχήσ ανερχόμενθσ ςε ποςοςτό 2% επί του Ρροχπολογιςμοφ Υπθρεςίασ χωρίσ ανακεώρθςθ
και ΦΡΑ, ιτοι ποςόν 23.100,00 €. Η Εγγυθτικι Επιςτολι ςυμμετοχισ κα πρζπει να εκδοκεί
ςφμφωνα με τα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ και να ζχει διάρκεια ιςχφοσ τουλάχιςτον ζξι (6) μθνών και
τριάντα (30) θμερών από τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ.

10.

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για διάςτθμα εννζα (9) μηνών από τθν
θμερομθνία υποβολισ. Ρροςφορζσ που κα αναφζρουν θμερομθνία λιξθσ ιςχφοσ μικρότερθ τθσ
παραπάνω κα απορρίπτονται.

11.

Η ςυνολική προθεςμία εκτζλεςησ του ζργου ορίηεται ςε πζντε (5) μήνεσ και αρχίηει από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

12.

Ρροβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ Διακιρυξθσ.

13.

Η Σφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον προχπολογιςμό του ΕΔΣΝΑ και οι πλθρωμζσ του Αναδόχου
υπόκεινται ςτισ κατά νόμο κρατιςεισ-λοιπζσ οικονομικζσ επιβαρφνςεισ.

14.

Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι (Εκτελεςτικι Επιτροπι του
ΕΔΣΝΑ).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΟΣ

ΡΟΕΔΟΣ ΕΔΣΝΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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