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Π Ε ΡΙΛ Η Ψ Η ΔΙΑΚ Η ΡΥ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Διδυμοτείχου διακηρύσσει την με ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου
για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» με το σύστημα προσφοράς με επί
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών σε συμπληρωμένο
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, και έλεγχο ομαλότητας των
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (σύμφωνα με το άρθρο 6 του
Ν.3669/08 (ΚΔΕ)).
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των
59.947,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. και αναλύεται σε:
Δαπάνη εργασιών 35.584,49 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) 6.405,21 €
Απρόβλεπτα 6.298,46 €
Αναθεώρηση 450,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.209,78 €
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Διδυμοτείχου (Κ.Α 15.7331.03)
3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η πόλη του Διδυμοτείχου.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3669/08 « Κύρωση της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). Επίσης ισχύουν οι σε εκτέλεση των ανωτέρω
διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην
κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη
(Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης για δημοσίευση στον
Ελληνικό Τύπο. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.
5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Διδυμοτείχου.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από το τμήμα Εσόδων του Δήμου
Διδυμοτείχου, 68300 Βασ. Γεωργίου 1 Διδυμότειχο, πληροφορίες Πανιτσίδης
Παναγιώτης, Τεκτονίδης Δημήτριος τηλ. 25533-51351, 25533-50660 μέχρι τις 26-112015 ημέρα Πέμπτη.
7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά
πτυχία:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 37.044,34 ευρώ καθώς και

στα Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) Μητρώα για ποσό 37.044,34 ευρώ
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
και
α2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας Η/Μ προϋπολογισμού 11.243,82 ευρώ καθώς και στα
Περιφερειακά (πρώην Νομαρχιακά) Μητρώα για ποσό 11.243,82 ευρώ για
έργα κατηγορίας Η/Μ
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.), 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 α1, α2,
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.
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.
8. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του
έργου εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι
λεπτά 974,76 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο
Διδυμοτείχου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
9. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου είναι επτά (7) μήνες.
10. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν αριθμό fax, για τις κοινοποιήσεις των
εγγράφων τη Υπηρεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο
Διδυμοτείχου, αρμόδιοι υπάλληλοι Πανιτσίδης Παναγιώτης, Χατζηπαύλου Μάλαμα
(τηλ.: 25533-51351, 25533-51354 Φαξ:25533-51350), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διδυμότειχο, 02/11/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

