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  Νάουσα  12-11-2013 

  Αρ. Πρωτ. 38457  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. Ο ∆ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την 
ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)», µε προϋπολογισµό 982.155,00 ΕΥΡΩ 
(µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από  τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
κατηγορία α) ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ (µε επί µέρους προϋπολογισµό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα) 491.230,78 €, οµάδες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), β) Ο∆ΟΠΟΙΙΑ (µε επί µέρους 
προϋπολογισµό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  247.345,09 €, οµάδες 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4) και γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (µε επί µέρους 
προϋπολογισµό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  56.900,87  €, οµάδες 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4).  
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας (∆ηµαρχείο 
Νάουσας), οδός ∆ηµαρχίας 30 Νάουσα 59200, µέχρι τις 5-122013 καταβάλλοντας το ποσό 
των 20 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23323 50358, FAX επικοινωνίας 23320 24260, αρµόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κάρτα Μαρία. 
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10 ∆εκεµβρίου 2013., ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πµ, 
(Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ), και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι 
«προσφορά επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, εκφραζόµενα σε ακέραιες 
µονάδες επί τοις εκατό (%), σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της 
υπηρεσίας, µε έλεγχο οµαλότητας των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08. 
4. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
4.1   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 1η  ή 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ανεξάρτητα από την 
έδρα τους και  
• στην Α2 τάξη και άνω για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξάρτητα από την έδρα τους  
Σηµειώνεται ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η κατηγορία των Η/Μ στην πρόσκληση των 
καλούµενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, επειδή είναι µικρότερη του 10% του 
Προϋπολογισµού του έργου. Το δε κονδύλιο της αθροίζεται σ΄ αυτό της κύριας κατηγορίας, 
που εν προκειµένω είναι η κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ. 
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. 
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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. 
4.2  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.  
4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Εγγεγραµµένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην   1η (Πρώτη)  και 2η (∆εύτερη)  και 3η (Τρίτη)  τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ανεξάρτητα από την έδρα τους και στην Α2  1η (Πρώτη)  και 2η (∆εύτερη) 
τάξη για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ανεξάρτητα από την έδρα τους 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 
4.4 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. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   
15.909,53 ΕΥΡΩ  και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) µηνών και τριάντα ( 30 ) ηµερολογιακών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) µήνες.  
6. Το έργο χρηµατοδοτείται µέσω του Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη 2004-2013  µε το ποσό των 
982.155,00 ΕΥΡΩ από Πιστώσεις του Π∆Ε (2010 EΠ0088) και συγχρηµατοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ.  
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Νάουσας. 
 
 
    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
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