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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ∆ήµος Ηράκλειας προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόµου 3669 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας
κατασκευής δηµοσίων έργων» για το έργο: «Συντηρήσεις – διαµορφώσεις γηπέδων».
Το έργο έχει προϋπολογισµό 36.500,00 € (21,867,94€ για εργασίες, 3.936,23€ για Γ.Ε. & Ο.Ε.,
3.870,63 € για απρόβλεπτες εργασίες, και 6.825,20€ για Φ.Π.Α.) και θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.
Περιλαµβάνει επεµβάσεις σε γήπεδα του ∆ήµου Ηράκλειας µε στόχο την λειτουργική αναβάθµισή τους.
Η δηµοπρασία θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού στην Ηράκλεια στις
15/04/2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. (τέλος του χρόνου παράδοσης των προσφορών) στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Μεγάρου.
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για όλα τα σχετικά µε τη δηµοπρασία (τιµολόγιο,
προϋπολογισµό, τεχνική περιγραφή) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου, (τηλέφωνο 2325350132)
2. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς (καθώς και τα τεύχη δηµοπράτησης) παραλαµβάνονται από τα
γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας έως την 14/04/2014.
3.

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόµενοι εγγεγραµµένοι στο ΜΕΕΠ (Α1) τάξης και άνω για

έργα Οικοδοµικά ή αντίστοιχα στα νοµαρχιακά µητρώα έργων Οικοδοµικών.
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4.

Η εργοληπτική επιχείρηση που θα συµµετέχει στη δηµοπρασία θα πρέπει να προσκοµίσει τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Πρωτότυπο και απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικής εγγραφής στο ΜΕΕΠ.
Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της
επιχείρησης και Βεβαιώνει ότι η επιχείρηση:
i.

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης

ii.

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των
φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία

iii.

δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση

iv.

ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες
δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και

v.

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τευχών
δηµοπράτησης.

5.Για την συµµετοχή του πρέπει να προσκοµιστεί εγγυητική επιστολή για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% (594,00 €) επί του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η
οποία παρέχεται όπως ορίζεται στην παρ. 1 και 5 του άρθρου 24 του Ν. 3669.
6. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή και το σύστηµα υποβολής
προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Π.∆. 609/85.
7. Με την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης στον ανάδοχο καλείται ταυτόχρονα να υπογράψει τη
σύµβαση προσκοµίζοντας την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% (1.483,74 €) του
προϋπολογισµού της Υπηρεσίας (χωρίς αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.) η οποία παρέχεται όπως
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3669. Εφόσον το ποσοστό της έκπτωσης υπερβεί ένα όριο,
θα απαιτηθεί και πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως ρητά αναφέρεται στην παρ. 2, άρθρου 35
του Ν.3669.
8. Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή
παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε
πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα
στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του
Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση.
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9. Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη
Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 – 10)
και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα
αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
Το συµφωνητικό.
2.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3.
Η Οικονοµική Προσφορά.
4.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
7.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8.
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
9.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία
και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη
παράγραφο:
(1)
Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
(2)
Οι Ευρωκώδικες.
(3)
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ.
Υ.∆.Ε.).
(4)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
10. Η συνολική προθεσµία του έργου είναι εννέα (9) µήνες.
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