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Δράμα 15-10-2014
Αριθ. Πρωτ.: 55005

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του
άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗ - ΚΛΕΙΣΤΑ»

με προϋπολογισμό: 90.000,00 Ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οδοποιίας
52.434,00 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ)
9.438,12 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ)
9.280,82 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη)
2.017,79 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
16.829,27 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 30-10-2014, καθώς επίσης να
τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr). .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα Β. Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, FAX επικοινωνίας 2521023343, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Οικονομίδης Γεώργιος,
2521350652 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας
ης
(δ/νση: Βερμίου 2 & 1 Ιουλίου-66100 Δράμα) στις 04-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη
επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το
σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/2008.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τις τάξεις του έργου ως εξής: εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β) Διαγωνιζόμενοι, προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.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) Διαγωνιζόμενοι, προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.464,00 € και ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας,
σύμφωνα με το Ν.3852/2010.
Με εντολή δημάρχου
Η προϊσταμένη της Δ/νσης ΤΥΔΔ
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Πολιτικός μηχανικός

