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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Θηβαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ  ΘΗΒΑΣ”,  με

προϋπολογισμό 45.560,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία

οικοδομικών, με προϋπολογισμό  36.904,70 ευρώ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν   τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού  (Διακήρυξη,

Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Κύπρου 3 , Θήβα 32200, μέχρι τις 05   /  11  /

2015. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα

τύπου Β.

Πληροφορίες  στο  τηλέφωνο  2262350635,  FAX επικοινωνίας  2262027628,  αρμόδιος  υπάλληλος  για

επικοινωνία κ. Παναγιώτης Χουγιάζος.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής

προσφορών  είναι  με  επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης  για  κάθε  ομάδα  τιμών  του  τιμολογίου  και  του

προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%),του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 του

ΚΔΕ.

4.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  α)  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι,  μεμονωμένοι  ή  σε  κοινοπραξία,

εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω στην

κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,  β)  αλλοδαποί  διαγωνιζόμενοι  που  αποδεικνύουν  ότι  κατά  την  τελευταία

πενταετία,  έχουν  εκτελέσει  έργα  παρόμοια  (ποιοτικά  και  ποσοτικά)  με  το  δημοπρατούμενο.  γ)  Οι

επιχειρήσεις που ασκούνται από εργοδηγούς πτυχιούχους των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν

με το ν. 576/1977 και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εννεαετή κατασκευαστική εμπειρία από τη λήψη του

πτυχίου  τους   γ1)  Οι  επιχειρήσεις  που  ασκούνται  από  κατόχους  σχετικών  αδειών,  οι  οποίοι  έχουν

τουλάχιστον εννεαετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη της άδειας. γ2.) Οι επιχειρήσεις που

ασκούνται  από  εμπειροτέχνες,  που  έχουν  τουλάχιστον  ενδεκαετή  κατασκευαστική  εμπειρία,.  γ3)  Οι

επιχειρήσεις που ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη

του πτυχίου

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 740,81 ΕΥΡΩ και

ισχύ  τουλάχιστον  210  ημερών,  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Ο  χρόνος  ισχύος  των

προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων.
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