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«ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΡΙΕΣΟΤ ΣΑΦΗ
ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ»

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Κ.Α. 02.45.7326.010
ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ (ΙΔΙΑ ΕΟΔΑ)
70.000,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ

Γ/λζε: Γεκαξρίαο 30, 592 00, Νάνπζα

Νάνπζα 29/2/2016
Αξ.πξση.4261

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ππόσειπος Διαγωνιζμού για
«Δξγαζίεο θαηαζθεπήο κλεκείσλ ηξηεηνύο ηαθήο πόιεο Νάνπζαο πξνϋπνινγηζκνύ
70.000,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.)»
Άπθπο 1:

Κύπιορ ηος Έπγος

Δξγνδόηεο – Κύξηνο ηνπ Έξγνπ είλαη: Ο ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ
Οδόο
Σαρ.Κσδ.
Σει.
Telefax
E-mail

Άπθπο 2:

:
:
:
:
:

Γεκαξρίαο 30 Νάνπζα
592 00
23323 50300
23320 24260
info@naoussa.gr

Ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ

Αληηθείκελν είλαη νη εξγαζίεο

θαηαζθεπήο κλεκείσλ ηξηεηνύο ηαθήο ζην Νεθξνηαθείν ηεο

Νάνπζαο. Αλαιπηηθά νη πξνβιεπόκελεο εξγαζίεο αθνξνύλ ζηελ θαηαζθεπή κλεκείσλ ηεζζάξσλ εηδώλ
ηύπνπ Α-Β-Γ-Γ

από ιεπθό κάξκαξν αξίζηεο πνηόηεηαο γπαιηζκέλν, ζηελ ηνπνζέηεζε ιεπθώλ

γπαιηζκέλσλ πιαθώλ

καξκάξνπ ζην νζηενθπιάθην θαη καξκάξηλνπ ζηαπξνύ. ηε δαπάλε

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θύζεσο πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Σα
ζρέδηα ησλ κλεκείσλ ππάξρνπλ ζην θάθειν ηεο κειέηεο.

Άπθπο 3:

Νομικό πλαίζιο

α) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006.
β) Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010.
γ) Σελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/1980.
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δ) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ
209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008.
ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα.
ζη) Σελ αξηζκ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΔΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ.
δ) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4281/2014 όπσο απηέο ηζρύνπλ.

Άπθπο 4:

Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηων πποζθοπών

4.1 Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 10-3- 2016

εκέξα Πέκπηε

από ώξα 11.00 έσο

11.30, ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα.
4.2 Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη
ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα.
4.3 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, κε ηελ απαξαίηεηε
πξνϋπόζεζε όηη ζα πεξηέξρνληαη ζην δήκν κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα από ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνύ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη λσξίηεξα, παξακέλνπλ ζηελ Τπεξεζία θαη
απνζθξαγίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο καδί κε ηηο
ππόινηπεο.

Άπθπο 5: Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ:
α) Δξγνιεπηηθέο ή Δκπεηξνηερληθέο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών
Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜΔΔΠ) ή ζηα αληίζηνηρα «κεηξώα πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ», εθόζνλ
αλήθνπλ ζηελ Α1, Α2, θαη 1ε ηάμε γηα έξγα ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ, β) Δκπεηξνηέρλεο καξκαξνηερλίηεο
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε.
Γηα ηελ απόδεημε ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη επί ποινή αποκλειζμού, λα πξνζθνκηζηεί, καδί ηα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνύζαο, ε αληίζηνηρε βεβαίσζε ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη
πξόζθαηεο έθδνζεο (ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ).

Άπθπο 6: Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό-Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ
Οη δηαγσληδόκελνη - επί πνηλή απνθιεηζκνύ - καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα
ππνβάιινπλ ζηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ:
α) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο πνζνύ 1.138,21 € πνπ αληηζηνηρεί κε ην 2%, ρσξίο ην Φ.Π.Α. επί ηεο
ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο εξγαζίαο.
β) Τπεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:
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i.
Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο 2016-02-29
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη απνδέρνληαη
απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα, εθηόο εάλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ξεηά αλαθέξνπλ ηα ζεκεία
πνπ ηπρόλ δελ απνδέρνληαη.
ii.

Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο
δξαζηεξηόηεηαο.

iii.

Γελ ηεινύλ ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.

iv.

Γελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.

v.

Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
γ) Δθόζνλ νη πάξνρνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκό κε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ

βεβαίσζε

εθπξνζώπεζεο,

αξκνδίσο

ζεσξεκέλε

γηα

ην

γλήζην

ηεο

ππνγξαθήο

ηνπ

εθπξνζσπνύκελνπ.

Άπθπο 7: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθά ρακειόηεξε ηηκή

Άπθπο 8: Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών
Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ην ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκό γηα δηάζηεκα
ηξηώλ κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.

Άπθπο 9: Λοιπά ζηοισεία για ηο διαγωνιζμό
9.1 Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε εξγαζία νθείιεη πξηλ ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο λα
πξνζθνκίζεη ζην δήκν ηα πξσηόηππα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηνπ αξ. 6 ηεο παξνύζαο ,πιελ
απηώλ πνπ κπνξνύλ λα αλαδεηνύληαη απηεπάγγειηα. ε πεξίπησζε κε πξνζθόκηζεο έζησ θαη ελόο
από ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ή αλ από ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζή ηνπο θαη ηνλ
έιεγρν απηώλ πξνθύςεη θώιπκα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ
πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επόκελε θαιιίηεξε γηα ην θνξέα πξνζθνξά. Η θαηαηηζέκελε εγγύεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ πξώηνπ κεηνδόηε ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ δήκνπ.
9.2 Οη πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ κειέηε, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
9.3 Η θαηαθύξσζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζε ζπκκεηέρνληα πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε
ηηκή, εθόζνλ θξηζεί από ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνύ όηη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο κειέηεο θαη ηνπο όξνπο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ.

Άπθπο 10: Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
Ο πάξνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ππνρξενύηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ύςνπο 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο
ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. .
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Άπθπο 11: Πποθεζμία εκηέλεζηρ
ηηρ επγαζίαρ
11.1 Η νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο, νξίδεηαη γηα δώδεθα (12) κήλεο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο.
11.2
νινθιεξώζεη

Οη εξγαζίεο ζα παξέρνληαη ηκεκαηηθά ελώ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα έρεη
ηηο

εξγαζίεο

ηνπιάρηζηνλ

επηά

(7)

εκέξεο

πξηλ

από

ηελ

αθνινπζία

ηνπ

ηεζζαξαθνλζήκεξνπ κλεκνζύλνπ.

Άπθπο 12: Πληπωμέρ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλάινγα, κε ηελ παξάδνζε ησλ εξγαζηώλ κε ηελ
έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ.

Άπθπο 13: Έξοδα Δημοζίεςζηρ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθήο, ζα
βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Η παξνύζα έρεη ζέζε δηαθήξπμεο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ζα αλαξηεζεί : ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ
Νάνπζαο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε Βέξνηα, ζηνλ επίζεκν δηθηπαθό ηόπν
ηνπ δήκνπ www.naoussa.gr, θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν

“ ΓΙΑΤΓΔΙΑ ” . Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα

δεκνζηεπζεί επίζεο ζηνλ εβδνκαδηαίν ηνπηθό ηύπν (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ αξ.11 ηνπ
Π.Γ. 28/80 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εκεξήζηα λνκαξρηαθή εθεκεξίδα ΛΑΟ

Ο Γήκαξρνο Νάνπζαο

Κνπηζνγηάλλεο Νηθόιανο

