ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ι. Δραγάτση 10, Πειραιάς 18510
Πληροφορίες: Μαρία Πυρλή
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343
e-mail: dhm_epitr@pireasnet.gr

Πειραιάς 9 Σεπτεμβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ.: 93026 / 1072

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 12 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Ι.
Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 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:
«Κατασκευή αγωγών λυμάτων στα Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικά Διαμερίσματα ΑΑΕ 2/2010, προϋπολογισμού
650.406,50 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
με χρηματοδότηση του έργου από τα ανταποδοτικά τέλη.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.., εφόσον ανήκουν στην 1η , 2η και 3η
τάξη εντός νομού για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, 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 Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 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.ΕΠ. και 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 Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (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 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 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. 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.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 1η, 2η και 3η τάξη εντός Νομού
του Μ.Ε.ΕΠ., για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 12.708,25 €, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και θα ισχύει για τουλάχιστον 210 ημέρες
από τη δημοπράτηση του έργου.
Τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται προς τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Αποχέτευσης του
Δήμου Πειραιά, ενώ (εκτός από το έντυπο προσφοράς) θα είναι διαθέσιμα και από την ιστοσελίδα του
Δήμου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=708 .
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Θεωρημένο έντυπο προσφοράς θα δίνεται μέχρι και την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου
2010 μόνο από το Τμήμα Αποχέτευσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αποχέτευσης
του Δήμου Πειραιά (Δημαρχείο – 4ος όροφος – τηλ. 2104194155-7, 2132022155-7) κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.
Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
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Κοινοποιείται (από το Τμήμα Πρωτοκόλλου) :
1. κ. Αγγελόπουλο Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο
2. Διεύθυνση Διοίκησης - Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου (με μια αναλυτική
διακήρυξη για ανακοίνωσή της)
3. Νομική Υπηρεσία
4. κ. Τσιμερέκη Νικόλαο, Ακτή Κουντουριώτη 5, Πειραιάς 18534, τηλ. 2104125142 (μέλος επιτροπής
διαγωνισμού, σχετ. έγγραφο ΤΕΕ 5886/31-3-2010)
5. κ. Φασάκη Ανδρέα, Στεφάνου Σκουλούδη 18 & Κωλέττη, Πειραιάς 18537, τηλ. 2104518847 (μέλος
επιτροπής διαγωνισμού, σχετ. έγγραφο ΤΕΕ 5886/31-3-2010)
Κοινοποιείται με e-mail ή FAX (από το Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής) :
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Διεύθυνση Οδοποιίας-Αποχέτευσης
5. Διεύθυνση Οδοποιίας-Αποχέτευσης – Τμήμα Αποχέτευσης
6. Διεύθυνση Επιθεώρησης, Ελέγχου Έργων & Ασφάλειας-Υγιεινής
7. Επιτροπή Διαγωνισμού (κ.κ. Ζαχαρόγλου Γεώργιο, Μπαμπίρη Χαρά, Συρίγο Ιωάννη, Μπραΐμη
Παναγ., Δράτσο Ιωάννη, Πίττα Ιωάννη).
8. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα 10248, τηλ. 2103291200, FAX:
2103221772.
9. ΠΕΔΜΕΔΕ, Ασκληπιού 23, Αθήνα, τηλ.: 2103614978, FAX: 2103649966
10. Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. / Τεύχος Δ.Δ.Σ. (κωδικός φορέα 24945)

