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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο  ΔΟΚΟΙΠΠ  διακηρύσσει  την  με  ανοικτή  δημοπρασία  επιλογή  αναδόχου  για  την
κατασκευή του έργου:  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΣΤΑΘΜΩΝ”  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ,  προϋπολογισμού  120.000,01  ευρώ  (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008
(ΚΔΕ) (σχετική η με αρ. 43/2015 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Χανίων). 

Το  έργο  συντίθεται  από  την  ακόλουθη  κατηγορία  εργασιών:  κατηγορία
ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 95.585,33 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.
και Ο.Ε., απρόβλεπτα), 1.013,04 € Απολογιστικά, 962,61 € Αναθεώρηση και 22.439,03
€ Φ.Π.Α. (23%).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους
διατίθεται από το  Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων,
οδός  Κυδωνίας  29,  Χανιά,  εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  καταβάλλουν  τη  δαπάνη
αναπαραγωγής του, που ανέρχεται  σε  3,00 ΕΥΡΩ.  Τα τεύχη δημοπράτησης πλην το
έντυπο οικονομικής προσφοράς που προαναφέρθηκε και αναφέρονται στο άρθρο 5
(παρ.  2)  με  στοιχεία  2,  4,  5,  6,  7  και  8  είναι  διαθέσιμα  στους  ενδιαφερόμενους  για
αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη και επιμέλεια από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του  Δήμου  Χανίων,  οδός  Γρηγορίου  Ε'  50,  3ος  όροφος,  πληροφορίες  κ.  Μαρινάκη
Αργυρή τηλ. 28213-41725, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό  μέχρι  και  την  Πέμπτη  17/03/2016. Εφόσον  ζητηθούν  εμπρόθεσμα
χορηγούνται  το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή
της αίτησης χορήγησης. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
υπόδειγμα τύπου Β.
          Ως ημερομηνία  λήξης της  προθεσμίας  παραλαβής των προσφορών στο
διαγωνισμό, ορίζεται η 22-03-16 ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ.. Η δημοπρασία θα
διενεργηθεί  στα γραφεία  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων,
οδός  Γρηγορίου  Ε'  50  και  Κ.  Σφακιανάκη,  2ος  όροφος-Χανιά. Η  οικονομική
προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  υποβληθεί  με  συνδυασμό  συστημάτων και
συγκεκριμένα  με  το  σύστημα  προσφοράς  με  επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο  ομαδοποιημένων τιμών της
υπηρεσίας,  με έλεγχο ομαλότητας των επί  μέρους ποσοστών έκπτωσης  του
άρθρου 4 παρ. β,  και  του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  σε συνδυασμό με το
σύστημα  μειοδοσίας  στο  ποσοστό  οφέλους  απολογιστικών  εργασιών  του
άρθρου 4 παρ. ε και του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) .
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α. Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  που

τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (αρ. 59 του Ν.4278/2014) 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  ή από κράτη που έχουν υπογράψει  την συμφωνία
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για  τις  Δημόσιες  Συμβάσεις  (Σ.Δ.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 ΚΔΕ 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
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,  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. 

Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων  στην  τάξη  Α1  του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

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
Δημοσίων Έργων.

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  κατατίθενται  από  τους
διαγωνιζόμενους  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής,  ύψους  χιλίων  εννιακοσίων
πενήντα ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.951,22 €), να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι
24-10-16       και θα απευθύνονται στο ΔΟΚΟΙΠΠ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του ΔΟΚΟΙΠΠ (Κ.Α. 15-7326.001).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί  από το Διοικητικό Συμβούλιο του

ΔΟΚΟΙΠΠ.
Χανιά   23/2/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΚΟΙΠΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΑΔΑ: ΩΚ3ΦΟΚΛΧ-3ΛΠ


	
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	



		2016-02-23T11:38:46+0200
	Athens




