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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  

ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

την µε ανοιχτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου µε το σύστηµα προσφοράς που περιλαµβάνει µελέτη και 

κατασκευή για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 8  του Ν 3669/2008. 

Προϋπολογισµού  1.960.000,00 €, µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Αναλυτικότερα οι δαπάνες του έργου κατανέµονται ως εξής: 

 

∆απάνη Οικοδοµικών Εργασιών συµπεριλαµβανοµένων των γενικών 

Εξόδων και Όφελος Εργολάβου καθώς και της δαπάνης των 

Απροβλέπτων: 1.050.444,50 € 

∆απάνη Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών συµπεριλαµβανοµένων 

των γενικών Εξόδων και Όφελος Εργολάβου καθώς και της δαπάνης 

των Απροβλέπτων: 450.190,50 €  

∆απάνη Μελετών 86.500,00 € 

∆απάνη Αναθεώρησης: 6.360,94 € 

Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 23% 366.504,06 € 

 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την  27  /  9  /  2011, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 10.00 πµ 

στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό: 

 

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2
η
, 3

η
 ανεξαρτήτως Νοµού καθώς και στην 4

η
 τάξη εφόσον η έδρα 

τους βρίσκεται στο Νοµό Αττικής για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών, συγχρόνως εγγεγραµµένες στην 1
η
, 
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2
η
 ανεξαρτήτως Νοµού καθώς και στην 3

η
 τάξη εφόσον η έδρα τους βρίσκεται στο Νοµό Αττικής για έργα 

κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογικών. 

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.), 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 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 (Κ∆Ε) (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 (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. 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. 

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 ∆ηµοσίων Έργων. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων, που γίνονται δεκτές σύµφωνα µε τα πιο πάνω, 

πρέπει να συµπράξουν µε µελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες µελετητικών γραφείων) που διαθέτουν πτυχίο  

(Γ) τάξης για την κατηγορία 6 - «Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων», (Γ) τάξης για την κατηγορία 8 - 

«Στατικές µελέτες», (Β) ή (Γ) τάξης για την κατηγορία 9 - «Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές»  

 

Η εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των 31.742,70 €. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 10 µήνες 

Χρόνος ισχύος εγγυητικών συµµετοχής 10 µήνες και 30 ηµέρες 

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 540 ηµέρες. 

 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται για τµήµα του προϋπολογισµού του από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους µέσω του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 καθώς και από το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.), ενώ, για το υπόλοιπο τµήµα του προϋπολογισµού από ΣΑΤΑ. 

 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 

Τα έντυπα οικονοµικής προσφοράς καθώς και τα λοιπά στοιχεία της δηµοπράτησης διατίθενται από το ∆ήµο 

Σαρωνικού µέχρι και 15 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των προσφορών, 

δηλαδή µέχρι και την ∆ευτέρα  29  /  8  /  2011. 

 

 

Ο ∆ήµαρχος 

Πέτρος Ι.Φιλίππου 
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