ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Διεύθυνση Ειδικών ΄Εργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.) / ΥΠΕΚΑ
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

«ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ
¨ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ
ΟΡΜΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ¨
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ - ΝΟΤΙΟ
ΤΜΗΜΑ»
με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 4.650.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.102.558,43 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ
και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Οδοποιία με προϋπολογισμό 1.448.949,94€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και άσφαλτος απολογιστικά με
ΓΕ&ΟΕ) γ) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 1.057.743,79 €, (δαπάνη εργασιών,
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία Πράσινο με προϋπολογισμό 113074,46€
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) σε ηλεκτρονική μορφή από τα Γραφεία
της ΔΕΕΑΠ (Τιμολέοντος Βάσσου 11-13, 4ος όροφος, γραφεία 404Β και 408) κατά
τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00 μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπόδειγμα (ΦΕΚ2897/Β/15-11-2013).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2106917120 και 2106925908, FAX επικοινωνίας
2106910019 αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Μ.Σιβρή και κος Ν.Βασιλούλης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΔΕΕΑΠ στην Αθήνα,
οδός Τιμολέοντος Βάσσου αριθμ. 13-15.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά
ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08)
σε συνδυασμό με μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους για την εκτέλεση απολογιστικών
εργασιών για την άσφαλτο – άρθρο 9 του Ν. 3669/08)
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η και 3η τάξη

εντός και εκτός νομού έδρας ή 4η τάξη εντός νομού έδρας για έργα κατηγορίας
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ», στην 2η , 3η και 4η τάξη εντός και εκτός νομού έδρας για έργα
κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», στη 2η και 3η τάξη εντός και εκτός νομού έδρας ή 4η τάξη
εντός νομού έδρας για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» και Α2,1η
τάξη εντός και εκτός νομού έδρας ή 2η εντός νομού έδρας για έργα κατηγορίας
«ΠΡΑΣΙΝΟ» προϋπολογισμού 113.074,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ,
απρόβλεπτα)
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 και το
κείμενο των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών διαγωνισμών σε υποψηφίους
που προέρχονται από αυτές τις χώρες ,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.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
74.446,53 € και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο
ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013, μέσω Π.Δ.Ε.
με ΣΑ ΕΠ0858 και κωδικό πράξης 2013ΕΠ08580017. Διέπεται από το Σύμφωνο
αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 444690.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή
ΔΕΕΑΠ/ΥΠΕΚΑ.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
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