ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩ1Ψ-8Μ7

ΔΡΓΟ:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΙ
ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ.
ΡΔΘΤΜΝΗ (ΓΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ
ΜΔΣΩΠΟ)»
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΚΩΓ. Α: Δ0618
ΚΩΓ. ΠΡΑΞΗ Α: 2013Δ06180023
ΔΠΑ-ΔΠΠΔΡΑΑ-ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ &
ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΑΝΟΙΚΣΩΝ
ΥΩΡΩΝ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4,250,000.00 € (Με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
Αξηζκ. Πξωη.: 32180/10-12-2013
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΔΘΤΜΝΗ πξνθεξύζζεη αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
έξγνπ :

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΙ ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΗ (ΓΤΣΙΚΟ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)»
κε πξνυπνινγηζκφ 4.250.000,00 ΔΤΡΩ (κε ΦΠΑ)
1. Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) ΟΓΟΠΟΙΪΑ κε
πξνυπνινγηζκφ 1.264.585,86 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξόβιεπηα),
β) ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ κε πξνυπνινγηζκφ 1.170.894,26 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη
ΟΔ θαη απξόβιεπηα) θαη γ) ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ κε πξνυπνινγηζκφ
955.459,76 € (δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξόβιεπηα).
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (Γηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θ.ι.π.) απφ ηελ έδξα
ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ θαη επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ –Κηίξην
Γειθίλη Ρέζπκλν, κέρξη ηηο 24/12/2013 εκέξα ΣΡΙΣΗ.
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε
Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ππφδεηγκα ηχπνπ Β.

Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηελ Γ.Σ.Τ Γήκνπ
Ρεζχκλεο, αξκφδην ππάιιειν Γηδαζθάινπ Γεψξγην (ηει.: 28310 40005), θαη FAX
Δπηθνηλσλίαο 28310 40004 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 31/12/2013 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ.
(ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ ΓΗΜΟΤ
ΡΔΘΤΜΝΗ επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ –Κηίξην Γειθίλη ΡΔΘΤΜΝΟ , ζα
δηεμαρζεί κε αλνηρηή Γεκνπξαζία κε ηο ζύζηημα πποζθοπάρ με επί μέποςρ
ποζοζηών έκπηωζηρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Άπθπος 6 ηος Ν3669/2008
«Κύπωζη ηηρ κωδικοποίηζηρ ηηρ Νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων».
4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί :
α. Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη , κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία Δγγεγξακκέλνη ζην
Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ.
ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ 2ε ή 3ε ηάμε αλεμαξηήηνπ έδξαο
ή/θαη 4ε ηάμε εληόο λνκνύ ή γεηηνληθό γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΓΟΠΟΙΙΑ, ζηελ
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2ε ή 3ε ηάμε αλεμαξηήηνπ έδξαο ή/θαη 4ε ηάμε εληόο λνκνύ ή 2εο επηινγήο
γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ θαη ζηε 2ε ή 3ε ηάμε αλεμαξηήηνπ έδξαο
ή/θαη 4ε ηάμε εληόο λνκνύ ή 2εο επηινγήο γηα έξγα θαηεγνξίαο
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
Πξνυπνινγηζκφο Οδνπνηίαο
:
1.264.585,86 €
Πξνυπνινγηζκφο Οηθνδνκηθώλ :
1.170.894,26 €
Πξνυπνινγηζκφο Η/Μ εξγαζηώλ :
955.459,76 €
ύλνιν:
3.390.939,88 €
β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ή ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ
ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ
Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ
εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο θαη ζε ηάμε
θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π.
γ. Πξνεξρφκελεο απφ σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ
εθηειέζεη έξγα παξφκνηα κε ην δεκνπξαηνχκελν, απφ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
άπνςε.
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο
χςνπο 67.819,00 ΔΤΡΩ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ην
ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΚΡΗΣΗ. Η ηζρχο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 κελώλ, κεηά ηελ
εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 210
εκέξεο.
6. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Σακείν πλνρήο θαηά 85% θαη Δζληθνχο
Πφξνπο θαηά 15% ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 1 «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο Μεηαθνξέο –
Αληηκεηψπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο» ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» γηα
«Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Αλνηθηψλ Υψξσλ» (ΚΩΓ. Α. Δ0618, Κσδηθφο
Πξάμεο Α 2013Δ06180023), θαη ππφθεηηαη ζε θξαηήζεηοπνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα
έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν.
2166/93 (Φ.Δ.Κ. 137 Α’ /24-8-93 θαη ηεο θξάηεζεο 0,10% ζηηο ζπκβάζεηο πνπ
ππάγνληαη ζην Ν. 4013/2011 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Πεξηιακβάλεηαη δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 3669/2008 (Α'116).
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ.
ΡΔΘΤΜΝΟ, 10-12-2013
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΔΘΤΜΝΗ
ΓΙΩΡΓΗ Υ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ

