ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ
ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ

Γήμος Κομοηηνής
Δργο:

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΣΔΥΝΙΚΑ 2015

0

Σετνική Περιγραθή
Με ηελ

κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη:

θαζαξηζκόο ραλδάθσλ θαηε δηάλνημε λέσλ ζε νηθηζκνύο ηνπ Γήκνπ Κνκνηελήο, ζπληήξεζε κε ακκνράιηθν
αγξνηηθώλ δξόκσλ.Δπίζεο θαηαζθεπή ηζόπεδσλ δηαβάζεσλ θαη αγσγώλ κε ηζηκεληνζσιήλεο Φ80 ζηνπο
νηθηζκνύο.
Η δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ
εθ ησλ νπνίσλ
γηα εξγαζίεο
40.651,32 Δπξσ

50.001,12 Δπξσ

9.349,80 Δπξώ γηα ΦΠΑ
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην:
κε ππάξρνπζα πίζησζε:

ΑΣΑ
50.000,00 Δπξσ

γηα ην έηνο

2015

Κνκνηελή 2/3/2015
Η πληάμαζα

Γαξπθαιηά Κπξηαθνπνύινπ
Σερλ. Πνι. Μεραληθόο

Γήμος Κομοηηνής

ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ
ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Δργο:

ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -

ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015

Προσπολογιζμός Μελέηης
α/α σνοπηική Περιγραθή

Δ/Μ Α/Σ

Κωδ/Αρθροσ Ποζόηης Σιμή
(ΔΤΡΩ)

Γαπάνη
Μερική

Ολική

1 Ομάδα Α: Υωμαηοσργικά
Με ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ επί απηνθηλήηνπ θ m3
1 αη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν απόζεζεο ή απόξξηςεο

πληήξεζε αγξνηηθήο νδνπνηίαο

m2

1

3.01.02-ΤΓΡ 605
4

2

Γ-31.311Α.1Ν

16.526,00

1,82

30.077,32

4.000,00

1,31

5.240,00

2
Αζξνηζκα 1εο νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ (1)=

35.317,32

35.317,32

2 Ομάδα Β: Σετνικά έργα
Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C εθηόο ππνγείσλ έ kg
1 ξγσλ

Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 12
2 0. νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm

3

Β-30.3-ΤΓΡ-7018

300,00

345,00
1,15

m

Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζε m3
3 σλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδ

4

5

12.01.01.06-ΤΓΡ
6551.6

21,00

Β-29.3.1-ΟΓΟ-25
32

30,00

2.163,00
103

2.826,00
94,2

Αζξνηζκα 2εο νκάδαο νκνεηδώλ εξγαζηώλ (2)=

5.334,00

ύνολο Α

40.651,32

Απρόβλεπηα-Απολογιζηικά

0,00
40.651,32
9.349,80

Προζηίθεηαι ΦΠΑ

23%

ύνολο
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Ο Σκεκαηάξρεο

Γεώξγηνο Μαθξίδεο
Πνιηηηθ. Μεραληθνο Σ.Δ

5.334,00

50.001,12

Κνκνηελή 2/3/2015
Η πληάμαζα

Γαξπθαιηά Κπξηαθνπνύινπ
Σερλ. Πνι. Μεραληθόο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ: ΡΟΔΟΠΗ
ΔΗΜΟ: ΚΟΜΟΣΗΝΗ

Απ. Ππωη. ...................
........../......./2015

Σαρ. Γηεύζπλζε:.Π ΒΗΕΤΖΝΟΤ1......................
Πιεξνθνξίεο:.Γ.ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ........................
Σειέθσλν:...2531352428..........................
Fax:..........2531082705............................

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία.. ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΔΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ2015
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ………..
Έρνληαο ππόςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο:









ηοσ ΠΔ 28/1980 «Περί εκηελέζεως έργων και προμηθειών ηων ΟΣΑ»
ηοσ Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίηερα
3463/06, όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει

ηο άρθρο

209 ηοσ Ν.

ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)
ηελ ππ' αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 ηεύρνο Β) απόθαζε Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ
ηελ ππ’ αξηζκόλ ……26/15……. κειέηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ
ηελ αξηζ. …70… /2015 …. Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ
ζπληαζζόκελσλ ηεπρώλ
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ

πξόρεηξν δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ελληαίν πνζνζηό έθπησζεο
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εξγαζηώλ

κε θξηηήξην

Άρθρο 1: Εργασία
Ο διαγωνιζμός αθορά ηην εργαζία ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΔΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ
ΣΕΥΝΙΚΑ 2015………………………., προϋπολογιζθείζας δαπάνης …50.001,12.€.με Φ.Π.Α.

Άπθπο 2: Σπόπορ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού
Ο δηαγσληζκόο ζα είλαη κεηνδνηηθόο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, θαη ζα δηεμαρζεί κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα θαηαηεζνύλ ζην Γήκν έσο ηελ …/…../…… θαη ώξα
…9,30.:…εσο 10,0..
Άπθπο 3: Σόπορ και σπόνορ Διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού

Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνύλ ζε ζπλεδξίαζε ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο. Ζ Οηθνλνκηθή επηηξνπή
ζα απνθαλζεί ζρεηηθά κε ηελ επηινγή αλαδόρνπ.

Άπθπο 4: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ
Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη νηθηζκνί Γήκνπ Κνκνηελεο……………………………………..
Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη 3…(ηξείο)……….. κήλεο.
Οη ππεξεζίεο, γεληθά, ζα παξέρνληαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή κειέηε.
Άπθπο 5: Κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν
βαξύλεηαη ν Γήκνο.
Άπθπο 6: Σπόπορ Πληπωμήρ
Ο ηξόπνο ακνηβήο ηνπ αλαδόρνπ νξίδεηαη σο εμήο: …αξζξν 53 ηνπ Π.Γ28/80 θαη ην αξζξν 7 πγγξαθήο
Τπνρξεώζεσλ…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο
ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα
απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό.
ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην λόκν.
Άπθπο 7 : Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένων
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη από ην Γξαθείν..Γ/λζεο Σερληθώλ..Τπεξεζηώλ...., εκέξεο.
θαη ώξεο..εξγαζίαο.. Σειέθσλν..25313-52428......... FAX.25310-82705...........

Άπθπο 8: Λοιποί όποι
1).Δγγύεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% επη ηνπ πξνππνινγηζκνύ εηνη πνζό 814 επξ
2) Βεβαίσζε Μ.Δ.Δ.Π ε βεβαίσζε Ννκαξρηαθνύ Μεηξώνπ γηα έξγα ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ.
3)Τπεύθςνη δήλωζη πονικού Μηηπώος, ςπογεγπαμμένη ηην ημέπα ηος διαγωνιζμού, από ηο οποίο
πποκύπηει όηι δεν έσει καηαδικαζθεί ζε αδίκημα ζσεηικό με ηην άζκηζη ηηρ έπαγγελμαηικήρ ηος
δπαζηηπιόηηηαρ.
4)Πιζηοποιηηικό από απμοδια απσή από ηο οποίο να πποκύπηει όηι είναι ενήμεποι ωρ ππορ ηιρ
θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ηοςρ καηά ηην ημέπα διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού.

5)Τπεύθςνη δήλωζη όηι έλαβε πλήπη γνώζη ηων όπων ηηρ διακήπςξηρ και ηηρ ζςγγπαθήρ
ςποσπεώζεων και όηι ηοςρ αποδέσεηαι ανεπιθύλακηα καθώρ και όηι δεν έσει αποκλειζθεί η
ζςμμεηοσή ηος ζε διαγωνιζμούρ ηων Ο.Σ.Α. και ηος δημοζίος.
Άπθπο 9: Δημοζίεςζη
Ζ δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί κε ηνηρνθόιιεζε ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζα δεκνζηεπηεί
ζηελ εθεκεξίδα ΥΡΟΝΟ, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ
Άπθπο 10: διαηάξειρ
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:







ηοσ ΠΔ 28/1980 «Περί εκηελέζεως έργων και προμηθειών ηων ΟΣΑ»
ηοσ Δημοηικού και Κοινοηικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίηερα
3463/06, όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει

ηο άρθρο

209 ηοσ Ν.

ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
ην άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)
ηελ ππ' αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ 1291/11.08.2010 ηεύρνο Β) απόθαζε Τπνπξγνύ
Οηθνλνκηθώλ

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
…………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟ: ΡΟΔΟΠΗ
ΔΗΜΟ: ΚΟΜΟΣΗΝΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΙΑ: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΔΑΚΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΣΕΥΝΙΚΑ2015

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
Άπθπο 1: Διαηάξειρ
Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
Σηο δηαηάμεηο:
1. ηνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ»
2. ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ
άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07
3. ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεύρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.
4. ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94
………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
Άπθπο 2: ςμβαηικά ζηοισεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη:
1. Γηαθήξπμε δεκνπξαζίαο
2. Πξνϋπνινγηζκόο θαη ηηκνιόγην ηεο πξνζθνξάο
3. πγγξαθή ππνρξεώζεσλ
4. Σερληθή πεξηγξαθή
Άπθπο 3: Επγαζία
α) Ζ παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ηελ εξγαζία :ΑΝΣΗΠΛΖΜΜΤΡΗΚΑ ΔΡΓΑ –
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ- ΜΗΚΡΑ ΣΔΥΝΗΚΑ 2015

β)Σόπνο

παξνρήο

ηεο

εξγαζίαο

ε

πεξηνρή

ζηνπο

νηθηζκνύο…

ηνπ

Γήκνπ

Κνκνηελήο……………………….
γ) Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε…50.001,12…… ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Άπθπο 4: Εγγςήζειρ
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ.
(δειαδή 2033,00 €)
Καηαηίζεηαη ππό κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο ή ηνπ Σακείνπ πληάμεσλ Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ.
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρύνληα ηύπν ηνπ δεκνζίνπ.
Άπθπο 5: Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ
Ο ρώξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο είλαη πεξηνρή Γήκνπ Κνκνηελήο…………..
Σν ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ηξεηο…(3)……….. κήλεο.
Άπθπο 6: Παπαλαβή επγαζιών
Ζ βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 63 παξ 3
ηνπ ΠΓ 28/80.
Άπθπο 7: Σπόπορ Πληπωμήρ
Ο αλάδνρνο ζα πιεξώλεηαη σο εμήο: … ζην ηέινο θάζε κήλα ύζηεξα από ζύληαμε βεβαίσζεο θαιήο
εθηέιεζεο

πνπ

ζα

εθδίδεηαη

εληόο

10

εκεξώλ

από

ην

πέξαο

ηνπ

πηζηνπνηεκέλνπ

κήλα……………………………………………………………………….
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ αλάδνρνπ εμαηηίαο
ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη από ην πνζό ηεο νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα
απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνύκελν πξνο πιεξσκή πνζό.
ην ρξεκαηηθό έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαηά ην λόκν.
Άπθπο 8: Κπαηήζειρ

Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όιεο ηεο λόκηκεο θξαηήζεηο πνπ νξίδνληαη, εθηόο ηνπ ΦΠΑ κε ηνλ νπνίν
βαξύλεηαη ν Γήκνο.
Άπθπο 9: Ποιόηηηα Παπεσόμενων Τπηπεζιών
Ζ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα όξηα πνπ ζέηεη ε ζρεηηθή
λνκνζεζία γηα αλάινγνπο ρώξνπο.
Άπθπο 10: Εκσώπηζη ηηρ επγαζίαρ ζε ηπίηο
Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνλ κέξνπο ή ηνπ όινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζπκβάζεσο, ρσξίο απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ απόθαζε απηή παξέρεηαη εθ’
όζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε έρεη ηα πξνζόληα πνπ εγγπώληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
ζπκβνπιίνπ, ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη εγθξίλεηαη από ην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο
Πεξηθέξεηαο.
Άπθπο 11: Επίλςζη διαθοπών
Σπρόλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 273 παξ.1 θαη 2 ηνπ Ν.3463/2006.

Κνκνηελή
Ο Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο

2/3/2015

Ο πληάμαο

Γεώξγηνο Μαθξίδεο

Κπξηαθνπνύινπ Γαξ.

Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ

Πνιηηηθόο Μερ/θόο Σ.Δ

