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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 200
200KW ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΝΧ ΣΤΟΝ Α’ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Β’
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΕΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ.: 213.870,00 €

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολη
Δ/νση. Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη
Πληροφορίες:
Γιοβανάκης Θεόδωρος
Τηλ. 25510 64113
Email: teo@alexpolis.gr
Κασκαμπάνης Δημήτριος
Τηλ. 25510 64249
Email: dka@alexpolis.gr

Χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009--2014
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου) - Θεματική Περιοχή:
GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ.
ρ. πρωτ. 17148/18-4-2016
1. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης
ύπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «
Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας 200kW
200
για θέρμανση και ΖΝΧ στον Α’
Παιδικό Σταθμό Αλεξανδρούπολης και στον Β’ Παιδικό Σταθμό Φερών
Φερών» με προϋπολογισμό
213.870,00 ΕΥΡΩ (μεε Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιώ
εργασιών
α) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 103.176,77 ΕΥΡΩ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
απρό
και β) κατηγορία ΥΔΡΟ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ με
προϋπολογισμό 69.500,11 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό
απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά
συμβατικά τεύχη του διαγωνισ
διαγωνισμού
(Διακήρυξη,
ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα γραφείο
γραφείο 212 (κ. Τσαταλμπασίδου Ν.)
της Διεύθυνσης
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οδός Λ.Δημοκρατίας
306, Αλεξανδρούπολη,, κατά τις εργάσιμες
εργάσιμ ημέρες και ώρες, μέχρι τις 5-5-2016
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο
εγκεκριμ ο από τον Υπουργό ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε.
υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25510 64113,, fax επικοινωνίας 25510
26264, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κoς
κ ς Γιοβανάκης Θεόδωρος
Θεόδωρος.
4. Ο διαγωνισμός
ός θα διεξαχθεί στις 10/5/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους
έρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.
3669/2008 «Κύρωση
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
νομ
ς κατασκευής δημ
δημοσίων έργων»
(ΚΔΕ).
Ε). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία
δη οπρασία τη
την προαναφερθείσα
ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία
ημερομ
που θα καθορίσει
ίσει με πράξη της η
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μέσω φαξ πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την
ίδια ώρα (10:00 π.μ.).

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.,
που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι οι τάξεις Α2 και άνω για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και οι τάξεις Α1 και άνω για έργα κατηγορίας
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.
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.), στα οποία
τηρούνται επίσης οι 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 επίσης οι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια
με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη
δ. 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 (ΚΔΕ)
(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.
ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
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.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
3.477,56 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής
της δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός
Μηχανικός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) – Θεματική Περιοχή: GR03- Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας.
Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.
Ο Δήμαρχος

Λαμπάκης Ευάγγελος
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