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ΡΕΘΥΜΝΟ, 29/08/2019
Αρ. Πρωτ.: 25280

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
του Έργου :
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ»
Με προϋπολογισµό εργασιών 98.500,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α.
1.Επωνυµία και ∆ιευθύνσεις:
Επίσηµη Επωνυµία: ∆ήµος Ρεθύµνης
Ταχ. ∆/νση: ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, κτίριο «∆ΕΛΦΙΝΙ», Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου. Τ.Κ. 74133,
Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ NUTS:GR43 KRITI
Αρµόδιος για πληροφορίες: κ. Ποθητός Βασίλειος, τηλ. +2831040012 και φαξ: +2831040004
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: pothitos@rethymno.gr
∆/νση στο διαδίκτυο: www.rethymno.gr
2. Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών
3. Επικοινωνία:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.rethymno.gr από 02/09/2019 έως την λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
4.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί: ∆ήµος Ρεθύµνου / Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες
5. ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ»
6. ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΊΟΥ CPV: 45212200-8
7. Είδος Σύµβασης: ΈΡΓΑ
8.Σύντοµη Περιγραφή: Εκτέλεση εργασιών υποδοµής παιδικής χαράς στο Σταυρωµένο Ρεθύµνου.
9. Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 79.435,48 ΕΥΡΩ
10.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:GR43 KRITI
11. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) µήνες.
12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
13.Προϋποθέσεις συµµετοχής:
1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α1 και άνω τάξη για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.
Που είναι εγκατεστηµένα σε :
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από
τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου
76 του ν. 4412/2016.
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∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού
φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
4. Λόγοι αποκλεισµού: Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
5. Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις αντίστοιχες κατηγορίες ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα, καθώς και επαγγελµατική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν.
3669/08 για την Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.
14.∆ιαδικασία
Ανάθεσης:
ΑΝΟΙΚΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)

ΜΕΣΩ

ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

15.Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα.
16.Κριτήριο Ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (επιµέρους
ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών – αρ. 95 παρ. 2α Ν.4412/2016).
16.Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/09/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και Ώρα 10.00 π.µ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 27/09/2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. από την
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
17.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.
18. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για
διάστηµα έξι (6) µηνών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
19.Γλώσσα ∆ιαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
20.Χρηµατοδότηση: Η χρηµατοδότηση του έργου καλύπτεται από ΣΑΕΠ
21.∆ιαδικασίες Προσφυγής
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 4.3 της ∆ιακήρυξης.
22.Άλλες πληροφορίες
α. Εγγύηση συµµετοχής:
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της
παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.588,00 ευρώ. Στην
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση και ότι όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
.
β. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Ρεθύµνης.

Ρέθυµνο, 29/08/2019
Ο ∆ήµαρχος Ρεθύµνης

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

