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1. ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΧ
2. ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ
α. ΓΔΝΙΚΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ
β. ΗΥΧ ΣΧΝ ΓΗΜΟΠΡΑΙΧΝ
3. ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟ Η ΣΟΠΙΚΟ ΣΤΠΟ
α. Η ΜΑΥΗΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΟΥΑΣΟΤ ΚΑΙ
ΣΧΝ ΓΔΙΣΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΧΝ (ΜΟΥΑΣΟ)

«ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ»
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ
1. Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο Νίθεο 4 – Σ.Κ. 10248
2. ΠΔΓΜΔΓΔ Αζθιεπηνχ 23 –Σ.Κ. 10680
3. ΠΔΓΜΗΔΓΔ Αραξλψλ 35 – Σ.Κ. 10439
4. ΠΔΔΓΔ Θεκηζηνθιένπο 4 – Σ.Κ. 10678
5. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο Αξηζηνηέινπο 27 – Σ.Κ.
54624 Θεζζαινλίθε
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γεληθνχ Γηεπζπληή Έξγσλ & Δθαξκνγήο λέσλ
ηερλνινγηψλ.
2. Γηεχζπλζε Καηαζθεπψλ Έξγσλ.
3. Γηεχζπλζε Μειεηψλ Έξγσλ
4. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο & Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο
5. Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ & Γεπέδσλ
6. Γηεχζπλζε Ννκηθψλ Τπεξεζηψλ
7. Σκήκα Σεπρψλ θαη Γηαγσληζκψλ
8. Σκήκα Διέγρνπ & Καηαζθεπψλ
9. Γξαθείν ηχπνπ & δεκνζίσλ ζρέζεσλ, πξνβνιήο &
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε

Παξαθαινχκε, δεκνζηεχζαηε κία θνξά, θαη ζηελ πξψηε έθδνζε ζαο, ηελ ζπλεκκέλε πεξίιεςε δηαθήξπμεο
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα γίλεη ηελ, 08 Νοεμβπίος 2011 γηα ην έξγν :
"Αντικατάσταση στοισείων αμιάντος στα 93ο & 95ο Γημοτικά σολεία Αθηνών & 1ο Γενικό
Λύκειο Μοσσάτος. "
Ο Γιεςθύνων ύμβοςλορ Ο..Κ. Α.Δ.
Ηπακλήρ Κ. Γπούλιαρ
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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ Α.Δ.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
Η Αλψλπκε Δηαηξεία ΟΚ Α.Δ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ
"Αντικατάσταση στοισείων αμιάντος στα 93ο & 95ο Γημοτικά σολεία Αθηνών & 1ο Γενικό
Λύκειο Μοσσάτος" κε ζπλνιηθή δαπάλε πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο κε ΓΔ+ΟΔ θαη απξφβιεπηα,
αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. 281.547,00 €. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ νηθνδνκηθά, κε
πξνυπνινγηζκφ 222.140,90 €, (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα), ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε
εξγαζίεο απνμήισζεο ζηνηρείσλ ακηάληνπ, πνζνχ δαπάλεο 117.109,10 € θαη εξγαζίεο απνμήισζεο
ινηπψλ κε ακηαληνχρσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ, πνζνχ δαπάλεο 105.031,80 €
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε,
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π) απφ ηα Γξαθεία ηεο ΟΚ Α.Δ. - Σκήκα Σεπρψλ θαη Γηαγσληζκψλ (Φαβηέξνπ
24-26, 2νο φξνθνο) θαηά ηηο ψξεο 09.00 κέρξη 13.00, εθφζνλ δεηεζνχλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηνπ
Γηαγσληζκνχ Πέκπηε. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηξηάληα (30) € κε
Φ.Π.Α. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ππφδεηγκα, κε ηελ πξνζζήθε εηδηθψλ φξσλ νη νπνίνη εγθξίζεθαλ ηελ κε αξηζκ.
πξση. Γ17α/252/4/ΦΝ 440/05.09.2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2105272449 , FAX επηθνηλσλίαο 210-5242283 αξκφδηνο ππάιιεινο γηα
επηθνηλσλία Κα ππξνπνχινπ Οπξαλία
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 08 Νοεμβπίος 2011 εκέξα Σπίτη θαη ψξα 10:00 π. μ. (ψξα ιήμεο
επίδνζεο ησλ πξνζθνξψλ), ζηα Γξαθεία ηεο ΟΚ Α.Δ. ζηελ Αζήλα, νδφο Φαβηέξνπ, αξηζ. 30.
Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ην ζχζηεκα κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, θαηά
νκάδεο ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο απηψλ ησλ πνζνζηψλ έθπησζεο γηα η ηο
εξγαζίεο πνπ απνηηκψληαη κε ηηκέο κνλάδνο (αξζξ. 6 ηνπ Ν. 3669/08).
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί:
α) εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ , πνπ θαιχπηνπλ
ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη ηάμεηο (Α2-1) ζηελ θαηεγνξία νηθνδνκηθψλ έξγσλ.
β) αιινδαπνί δηαγσληδφκελνη πνπ απνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, έρνπλ εθηειέζεη έξγα
παξφκνηα (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) κε ην δεκνπξαηνχκελν.
γ) Οη εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ α, ζηελ πεξίπησζε εληνπηφηεηαο, γίλνληαη δεθηέο θαη
αλ είλαη εγγεγπαμμένερ ζην ΜΔΔΠ ζηελ ηάμε (2) γηα νηθνδνκηθά έξγα
Οη δηαγσληδφκελεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ πην πάλσ (α και γ) παξαγξάθσλ ζε πεξίπησζε
Κ/Ξ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κέιε ηεο, ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δηαζέηνπλ άδεηα Αθαίξεζεο
Καηεδάθηζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ ζε ηζρχ, ( πνπ εθδίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία - ΔΑΚ) ή λα ζπλεξγάδνληαη απνθιεηζηηθά κε
επηρείξεζε ή θπζηθφ πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηελ άδεηα απηή. Η ζπλεξγαζία απνδεηθλχεηαη κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ή κε ηδησηηθφ έγγξαθν, πξφηαζεο θαη απνδνρήο ηεο απνθιεηζηηθήο ζπλεξγαζίαο
γηα ην ππφςε έξγν. Σν γλήζην ησλ ππνγξαθψλ ηνπ ηδησηηθνχ εγγξάθνπ ζα βεβαηψλεηαη απφ Γεκφζηα
Αξρή.
Ο δηαγσληδφκελνο ή ν απνθιεηζηηθά ζπλεξγαδφκελνο , πνπ είλαη θάηνρνο άδεηαο αθαίξεζεο
θαηεδάθηζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Γηαρείξηζεο
Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ). ε
πεξίπησζε πνπ δελ ζπγθαηαιέγεηαη ν ίδηνο, ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε θπζηθφ πξφζσπν ή επηρείξεζε
πνπ ζπγθαηαιέγεηαη ζην κεηξψν απηφ ηνπ ΤΠΔΚΑ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ζε ηζρχ ISO 9001, ΟΗSΑS
18001 γηα εξγαζίεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη αθαίξεζεο ακηάληνπ.
Οη επηρεηξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ (β), κπνξεί λα είλαη πξνεξρφκελεο απφ θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ηεο .Γ.. ηνπ Π.Ο.Δ., λα
δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα επαγγεικαηηθά πξνζφληα γηα εξγαζίεο Αθαίξεζεο – Καηεδάθηζεο ακηάληνπ ή
θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην απφ θηίξηα, θαηαζθεπέο θ.ι.π. θαη λα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε επίζεκνπο
θαηαιφγνπο ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο , αληίζηνηρνπο κε ηα ειιεληθά κεηξψα θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ
ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη λα δχλαληαη λα απνδείμνπλ φηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην
δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε.
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 4.443,00 €
θαη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηξηάληα (30) εκέξεο κεγαιχηεξε απφ ην ρξφλν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Ο
ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έξη μήνερ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο πηζηψζεηο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (θσδηθφο : 2003/Δ04760011).
Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηεο ΟΚ Α.Δ.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ.
ΑΘΗΝΑ, 14 ΟΚΣΧΜΒΡΙΟΤ 2011
O ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΟΚ Α.Δ.
ΗΡΑΚΛΗ
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