ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω1Ψ-4ΣΟ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΡΓΟ:

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 40.000,00 € (κε Φ.Π.Α.23%)

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
Αξηζκ. Πξωη.: 8765/02-04-2014
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΔΘΤΜΝΗ πξνθεξύζζεη πξόρεηξν δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ :
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ»
κε πξνϋπνινγηζκό 40.000,00 ΔΤΡΩ (κε ΦΠΑ)
1. Σν έξγν ζπληίζεηαη από ηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ κε πξνϋπνινγηζκό 32.520,30 €
(δαπάλε εξγαζηώλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξόβιεπηα).
2. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε, λα παξαιακβάλνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ
δηαγσληζκνύ (Δηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θ.ι.π.) από ηελ έδξα ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ
ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ θαη επί ηεο νδνύ νθνθιή Βεληδέινπ –Κηίξην Γειθίλη Ρέζπκλν, κέρξη
ηηο 10/4/2014 εκέξα ΠΔΜΠΣΗ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (αξκόδηα ππάιιειν Σδαγθαξάθε
ηέιια, ηει.: 28310 40030).
3. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 15/04/2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 π.κ. (ιήμε
παξάδνζεο ησλ πξνζθνξώλ) ζηα γξαθεία ηεο Γ.Σ.Τ. ηνπ ΓΗΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΗ επί ηεο νδνύ
νθνθιή Βεληδέινπ –Κηίξην Γειθίλη ΡΔΘΤΜΝΟ , ζα δηεμαρζεί κε αλνηρηή Γεκνπξαζία κε
το σύστημα προσυοράς με με επί μέροσς ποσοστά έκπτωσης τοσ Άρθροσ 6 τοσ
Ν3669/2008.
4. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί :
α. Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ (Μ.Ε.ΕΠ.) πνπ ηεξείηαη
ζηε Γ.Γ.Δ.Ε. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΕ.ΔΙ., εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ή Α2 ή 1ε έξγα θαηεγνξίαο
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ.
β. Δγγεγξακκέλεο ζηα Μεηξώα Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρεζύκλνπ ή γεηηνληθήο γηα ηελ
παξαπάλσ θαηεγνξία έξγσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.3669/2008.
γ. Κάζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελόο
θνηλνπξαθηηθνύ ζρήκαηνο. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε
ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνύο γηα ηελ θαηαζθεπή Δεκνζίσλ
Έξγσλ
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο ύςνπο 651,00
ΔΤΡΩ θαη ε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζύλεηαη πξνο ην ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΚΡΗΣΗ.
Η ηζρύο ηεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 κελώλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ο
ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη 6 κήλεο.
6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ΑΣΑ 2012 θαη ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα
έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 34-37 ηνπ Ν. 2166/93
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93 θαη ηεο θξάηεζεο 0,10% ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Ν.
4013/2011 γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ.
7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί από ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ.

ΡΔΘΤΜΝΟ, 02/04/2014
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΡΔΘΤΜΝΗ
ΓΙΩΡΓΗ Υ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ

