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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 10 Νοεµβρίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. στο Κεντρικό Κατάστηµα του ∆ήµου
(Ι. ∆ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού θα γίνει ανοικτός δηµόσιος
µειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο πρωτότυπο επικυρωµένο έντυπο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας µε
έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«Βελτίωση τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων Τ.Π. (ΣΑΤΑ) Α.Α.Ε. 3/2015»
2.439.024,39 € πλέον Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, µε χρηµατοδότηση του έργου δηµοτικούς πόρους.
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.
Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οδοποιίας.
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
∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του αρµοδίου οργάνου , 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.
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (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.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Κ∆Ε. Το ποσοστό
συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασµένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της
συµµετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 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.
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δύναται να συµµετέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
21.1.1β και 21.1.1γ των όρων της διακήρυξης.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε 48.780,49 €, σε γραµµάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & ∆. ή σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΕΤΑΑ (πρώην ΤΣΜΕ∆Ε) και θα ισχύει
τουλάχιστον έως την 10η Σεπτεµβρίου 2016.
Τεύχη του διαγωνισµού θα δίδονται προς τους ενδιαφερόµενους από το Τµήµα Οδικών Έργων &
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας του ∆ήµου Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) θα είναι διαθέσιµα και
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=678 .

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρηµένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται µέχρι και την Πέµπτη 5
Νοεµβρίου 2015 από το Τµήµα Οδικών Εργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα
Αποχέτευσης (∆/νση Οδοποίιας – Αποχ/σης – Τµ. Οδικών Εργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας (οδός
Ευαγγελιστρίας 21 &34ου Συντάγµατος Πεζικού, τηλ. 2104199844-33).) κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.
Η παρούσα θα σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ. Τα έξοδα δηµοσίευσης
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
και µε ειδική εντολή
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιείται (από το Τµήµα Πρωτοκόλλου) :
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης - Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (µε µια αναλυτική
διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
2. ∆ιεύθυνση Οδοποιίας-Αποχέτευσης
3. ∆ιεύθυνση Οδοποιίας-Αποχέτευσης – Τµήµα Οδικών Εργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας
4. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Έργων (µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης)
5. Νοµική Υπηρεσία
Κοινοποιείται µε e-mail ή FAX (από το Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής) :
Γραφείο Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, ∆ιεύθυνση ΟδοποιίαςΑποχέτευσης, Τµήµα Οδικών Εργων & ∆ηµ. Συγκοινωνίας, Νοµική Υπηρεσία, ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, Εθνικό
Τυπογραφείο για δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆.∆.Σ. (κωδικός φορέα 24945)

