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ΕΡΓΟ :
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ :
ΚΩΔΙΚΟ ΠΙΣΩΗ :
CPV:

NUTS:

«Αποπεπάηωζη κηιπίος
Γημοηικού Καηαζηήμαηορ »
2.375.000,00 € (ππο ΦΠΑ 24%)
Διδικό Αναπηςξιακό Ππόγπαμμα
ΑΝΣΧΝΗ ΣΡΙΣΗ
02.64.7321.01
α) 45210000
(Καηαζκεςή κηιπίων και
ηεσνικών έπγων πολιηικού
μησανικού),
β) 45310000-3
(Καλωδιώζειρ και
ηλεκηπολογικέρ εγκαηαζηάζειρ)
γ) 45330000
(Τδπαςλικέρ εγκαηαζηάζειρ
EL 652

Ο Γήκνο Βέινπ-Βφραο δηαθεξχζζεη ηελ δηελέξγεηα αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ «Αποπεπάηωζη κηιπίος Γημοηικού Καηαζηήμαηορ»,
ζςνολικού πποϋπολογιζμού 2.375.000,00 Δςπώ (πιένλ Φ.Π.Α. 24 %) κε ηελ ρξήζε ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Οη
πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
ην αλσηέξσ πνζφ (€2.375.000,00) πεξηιακβάλνληαη:
Γαπάλε Δξγαζηψλ: € 1.744.420,64
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.& Ο.Δ.) € 313.995,72
Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.& Ο.Δ.)
€308.762,45, πνπ αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) ηνπ λ.
4412/2016.
- Αλαζεψξεζε ζηηο ηηκέο πνζνχ € 7.821,19 ζχκθσλα κε ην άξζξν 153 ηνπ λ. 4412/2016.
- Γελ πξνβιέπεηαη ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 149 ηνπ λ.
4412/2016.
- Γελ Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ:
ην θπζηθφ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο ζην Εεπγνιαηηφ Π.Δ. Θνξηλζίαο, ην νπνίν ζα ζηεγάζεη ηηο
Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο θαζψο θαη ην Πνιηηηζηηθφ θέληξν (Θέαηξν θαη αίζνπζα
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ). ην ππάξρνλ θηίξην έρνπλ νινθιεξσζεί ν θέξνληαο νξγαληζκφο, ε
αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ ππνγείνπ θαη ε κφλσζε ηεο νξνθήο. Γηα ηελ απνπεξάησζε θαη
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ, νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο αθνξνχλ ζε:
α) Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο
Θαηαζθεπή εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο
Δπηρξίζκαηα
Μεηαιιηθά Θνπθψκαηα
Μεηαιιηθέο Θαηαζθεπέο (θηγθιηδψκαηα , κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επελδχζεσλ, θ.ι.π.)
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ
Υξσκαηηζκνί εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ
Ξχιηλεο θαηαζθεπέο (εξκάξηα , εμέδξα ζεαηξηθήο ζθελήο, θ.ι.π.)
Φεπθνξνθέο
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Δζσηεξηθά ρσξίζκαηα
β) Ζ/Μ εξγαζίεο
Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο - απνρέηεπζε
Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο- χδξεπζε
Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο – θσηηζκφο
Θιηκαηηζκφο – αεξηζκφο
Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία
γ) Δξγαζίεο Πεξηβάιινληα ρψξνπ
Γηακφξθσζε εμσηεξηθνχ ρψξνπ (θξάζπεδα , ζηακπσηά δάπεδα θ.ι.π.)
Δξγαζίεο Πξαζίλνπ (Πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο πξαζίλνπ- θπηηθφ πιηθφ, θ.ι.π.).
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Σν έξγν είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2021 ζηνλ
Θ.Α. 02.64.7321.01, ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Διδικό Αναπηςξιακό Ππόγπαμμα ΑΝΣΩΝΗ
ΣΡΙΣΗ κε ην πνζφ ησλ 2.375.000,00 € (πξν ΦΠΑ 24%).
Σν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θξάηεζεο χςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 λ. 4013/2011 , ηεο θξάηεζεο χςνπο
0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θξάηεζεο 6‰, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηεο ππ' αξηζκ.
ΓΝγ/νηθ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β'
2235), ηεο θξάηεζεο 2,5‰ ππέξ ηεο Π.Ο.Μ.Ζ.Σ.Δ.Γ.Τ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
53 παξ. 7 πεξ. ζ' ηνπ λ. 4412/2016 θαη ΓΝβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β' 2780), θαζψο θαη ηεο θξάηεζεο χςνπο 0,02% ππέξ
ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Ο.Π.. Δ..Ζ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 6 ηνπ
λ. 4412/2016 (ε ηειεπηαία θξάηεζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο).
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).

απφ

νηθνλνκηθή

άπνςε

πξνζθνξά

ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή
ελψζεηο
απηψλ
πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε
έξγα
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ
θαη
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
 ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
 ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.ΟΥ),
 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο
ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ
θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 04η
Φεβποςαπίος 2022 εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΗ θαη ψξα 12:00 μ.μ.
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ηελ 10η
Φεβποςαπίος 2022 εκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 10:00 π.μ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δεκαηπείρ (13) μήνερ.
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ΔΓΓΤΗΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ ζαπάνηα επηά σιλιάδων πενηακοζίων εςπώ (47.500,00 εςπώ), κε ρξφλν
ηζρχνο δεκαηπείρ (13) μήνερ + ηπιάνηα (30) ημέπερ.
ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ: Γώδεκα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ: Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε θαη δσξεάλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν
«ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ζην ΘΖΜΓΖ, θαζψο θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (https://velovocha.gr/). Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο ήηνη έσο
27/01/2022 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 31/01/2022.
Ζ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην Πξφηππν Σεχρνο Γηαθήξπμεο Αλνηθηήο
Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγνπ ηεο ΔΑΑΓΖΤ.
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζην ζρεηηθφ
ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ ΔΖΓΖ- Γεκφζηα Έξγα κε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 185912.
ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2741360537, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα
επηθνηλσλίαο: Γεκήηξηνο Πνιίηεο.
Ζ παξνχζα πεξίιεςε δηαθήξπμεο επέρεη ζέζε κφλνλ αλαθνίλσζεο θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ
αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.

Ο Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο

ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

