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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ

19/02/2020

Αρ. πρωτ. 5195
Κ.Α. 02.61.7331.002

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
διακηρύττει δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάθεση κατασκευής του ΕΡΓΟΥ: « Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η
Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Π Η Γ Η Σ Δ . Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ »
με CPV 45000000-7 & προϋπολογισμό 50.. 0 0 0 , 0 0 €
Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
κατηγορία Ο Ι Κ Ο ∆ Ο Μ Ι Κ Α & Η Λ Μ µε προϋπολογισµό (χωρίς Φ.Π.Α.) 40.. 3 2 2 , 5 8 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα ,)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα γραφεία της
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, στο κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ», Λεωφ. Σοφοκλή
Βενιζέλου. Τ.Κ. 74133, ΡΕΘΥΜΝΟ, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, μέχρι τις 06/03/2020. Σε
περίπτωση που δεν τα παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου
που θα τα παραλάβει.. Τα συμβατικά τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης www.rethymno.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
Πληροφορίες στην Δ.Τ.Υ. Δήμου Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία, κ. Κωνσταντίνα Τριπολιτάκη (τηλ.: 28310–40014, fax: 28310– 40004).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου,
κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ» ΡΕΘΥΜΝΟ, στις 10 του μήνα Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με
πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ρεθύμνης.
Ο ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός και η επιλογή του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Το σύστημα υποβολής των
προσφορών είναι το σύστημα με: «επί μέρους ποσοστό έκπτωσης» κατά το άρθρο 95 παρ. 2α του
Ν.4412/16 όπως ισχύει. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Παράρτημα Β.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑi και εμπειροτέχνες με τα ανάλογα προσόντα και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΗΛΜ και εμπειροτέχνες με τα ανάλογα προσόντα ή εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα
(πρώην Νομαρχιακά) στις αντίστοιχες κατηγορίες.
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β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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. Δεν 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).
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 810,00
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
10/10/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής
αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/16).
Επίσης θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 79 Ν.4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016
Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΒ
3698/16-11-2016.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ (Κ.Α. 02.61.7331.002) και δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ &
προκαταβολής.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρεθύμνης.

ΡΕΘΥΜΝΟ 19/02/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

i

Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η
κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους
όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

