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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
     Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων   προκηρύσσει 
πρόχειρο  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Λιµενίσκος Χ. Σφακίων – 

Επιστρώσεις ∆απέδων στον Προσήνεµο Μώλο», προϋπολογισµού 73.800,00Ευρώ (µε 
Φ.Π.Α). 

 
1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία   ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από το 

Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων, Περίδου 24, 3ος Όροφος – Χανιά, µέχρι και την ∆ευτέρα 7/03/2016. 
Πληροφορίες σχετικά µε τη διάθεση των συµβατικών τευχών κα. Κρασαδάκη Ευαγγελία τηλ. 
28210 83245. 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο  υπόδειγµα Τύπου Β΄. 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 8/03/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστηµα υποβολής 

προσφορών είναι το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης. 
5. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
      Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 

Ι) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην A1 τάξη  για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ . 
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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), 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. 

ΙΙ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Κ∆Ε, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199,παρ.2 περ. ββ) του ν.4281/2014 (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.  

ΙΙΙ) 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 (Κ∆Ε).  
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. 
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ΙV)Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 

6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 

τουλάχιστον έξι µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία υποβολής τους. 

      7. Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων και 
υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της 
κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και 
της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήµερα. 

8.  Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής  
Ενότητας Χανίων. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

     1. Στην ιστοσελίδα του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων www.lntx.gr. 
     2. Εφηµερίδες  
          α) «Χανιώτικα Νέα» - Ενταύθα                                                                                                       
          για τη δηµοσίευση µε τα µικρότερα  στοιχεία 

    µία φορά µέχρι  και  τις   2/3/2016. 
    και την αποστολή στην Υπηρεσία µας των σχετικών                         

     3. Τ.Ε.Ε.  α)Κεντρικό Καραγιώργη Σερβίας 4 Αθήνα                                            
                 β)Τµ. Ανατ. & ∆υτικής Κρήτης Έδρες τους 

    4. ∆/νσεις Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύµνης-                                                 
    -Ηρακλείου - Λασιθίου  Έδρες τους 

     5. Συνδέσµους Εργοληπτών ∆ηµ. Εργων Χανίων                                        
    Ρεθύµνης-Ηρακλείου-Λασιθίου Έδρες τους 

6.  Γραφείο Γραµµατείας Ενταύθα 
 
                                                                                                              Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη     

                                                                                                                 Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

                                                                                                   Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων               
 

 

                                                                                  

                                                                                                                       ∆οξάκη  Ελένη 

                                                                                                                     Πολ/κός Μηχ/κός    

ΑΔΑ: 6ΧΞΞ7ΛΚ-ΗΚΧ


		2016-02-29T14:32:29+0200
	Athens




