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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος ∆ράµας προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοικτή δηµοπρασία
(παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ∆ΡΑΜΑΣ»
µε προϋπολογισµό: 940.890,00 Ευρώ ( µε αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό € 444.532,08
β) κατηγορία Η/Μ (∆ΙΚΤΥΑ), µε προϋπολογισµό € 306.654,54
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δηµοπράτησης από τη ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα µέχρι και τις 10-052012 αντί τιµήµατος 5€ , το οποίο προκαταβάλλεται στην οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου
∆ράµας.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
υπόδειγµα.
Πληροφορίες στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου ∆ράµας κατά τις εργάσιµες µέρες και
ώρες ,FAX επικοινωνίας 2521023343, αρµόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία:
Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου, τηλ. 2521350661.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ράµας
ης
ηµέρα Τρίτη και ώρα
(δ/νση: Βερµίου 2 & 1 Ιουλίου-66100 ∆ράµα) στις 15 Μαΐου 2012
10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρµόδια επιτροπή. Το σύστηµα υποβολής των
προσφορών είναι το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ.β του άρθρου 4
του Ν.3669/2008.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) ∆ιαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ που
η
η
η
καλύπτουν τις κατηγορίες και τις τάξεις του έργου: 1 τάξη, 2 τάξη και 3 τάξη (εντός νοµού)
η
η
η
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και 1 τάξη, 2 τάξη και 3 τάξη (εντός νοµού)
για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β) ∆ιαγωνιζόµενοι, προερχόµενοι από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή
της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραµµένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ..
γ) ∆ιαγωνιζόµενοι, προερχόµενοι από κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή
της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και
ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
δ) Kοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για
έργα κατηγορίας Η/Μ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
€ 15.024,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 µήνες.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 ( ΕΣΠΑ 2007-2013).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
∆ράµας, σύµφωνα µε το Ν.3852/2010.
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