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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Αλµωπίας
προκηρύσσει
τη µε συνοπτικό διαγωνισµό δηµοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο « Συντήρηση επισκευή δικτύου οµβρίων υδάτων ∆.Ε.
Εξαπλατάνου », Προϋπολογισµού – 11.995,51 – Ευρώ ( µε Φ.Π.Α. 24% ), που θα
διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α 147/8.8.2016 ) «
∆ηµόσιες Συµβάσεις ΄Εργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών ( Προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ )» και β) τους όρους της διακήρυξης του έργου και καλεί
τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες και εµπειροτέχνες ( Οικονοµικούς φορείς ) να
υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου,
λαµβάνοντας υπόψη τη αρ. 14/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, να
καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Αριδαίας , έως
και ώρα π.µ.
Το έργο αφορά την συντήρηση – επισκευή αγωγών οµβρίων υδάτων στην ∆.Ε.
Εξαπλατάνου .
Στα πλαίσια των εργασιών του θα γίνουν, εκσκαφές ,διάστρωση και εγκιβωτισµός µε
άµµο ορυχείου ή χειµάρρου , τοποθέτηση αγωγών οµβρίων από σωλήνες DN = 200mm
αποκατάσταση του οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα στην ∆.Κ. Εξαπλατάνου. Επισκευή –
συντήρηση τσιµενταυλάκων στην Τ.Κ. Περίκλειας και Χρυσής , θα γίνουν εργασίες
σκυροδέµατος ξυλότυπου και πλέγµατος. Στην Τ.Κ. Μηλέας θα γίνει νέος τσιµενταύλακας
και στην Τ.Κ. Κωνσταντίας θα γίνει συντήρηση στις υπάρχουσες σχάρες φρεατίων και
συγκεκριµένα θα τοποθετηθεί σιδερένια πατούρα διατοµής L ώστε να τοποθετηθούν οι
υπάρχουσες σχάρες.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις ( 4 ) µήνες και αρχίζει
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε – 11.995,51 – Ευρώ και
αναλύεται σε :
∆απάνη Εργασιών – 8.412,00 – Ευρώ.
Γενιά έξοδα και Όελος εργολάβου (Γ.Ε.+ Ο.Ε.)) – 0 – ευρώ.
Απρόβλεπτα (15% ) – 1.261,80 – Ευρώ.
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας ( 24% ) – 2.321,71 – Ευρώ.
Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
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α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.
β. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ για ποσό ίσο ή µεγαλύτερο του
προϋπολογισµού του έργου άνευ ΦΠΑ.
γ. Οικονοµικοί φορείς προερχόµενοι από κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
εγγεγραµµένοι στους επίτιµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων της
χώρας προέλευσης.
δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ( Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων )
εγγεγραµµένων στην κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται.
Τόσο το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους
διαγωνιζόµενους όσο και τα τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από την ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ του ∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Πλατεία
Αγγελή Γάτσου Τ.Κ. 58400 Αριδαία, Πληροφορίες Κετικίδου ∆άφνη τηλ. 2384350256 fax
2384021226. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης ( πλήν του εντύπου Οικονοµικής
Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αλµωπίας (www.dimosalmopias.gov.gr)
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισµό µέχρι και την 24/01/2017, µία ηµέρα πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας.
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης
ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
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