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ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ 10/04/2020
Αρ. Πρωτ.: 9815

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
(ΆΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
του Έργου :

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
Με προϋπολογισμό εργασιών 260.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ρεθύμνης
Ταχ. Δ/νση: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, κτίριο «ΔΕΛΦΙΝΙ», Λεωφ. Σοφοκλή
Βενιζέλου. Τ.Κ. 74133, Πόλη: ΡΕΘΥΜΝΟ NUTS:GR43 KRITI
Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Mαρκουλάκη Μαριάννα, τηλ. +2831040020 και φαξ: +2831040004
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: markoulaki@rethymno.gr
Δ/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 13/04/2020 έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
4.Τύπος Αναθέτουσας Αρχής& Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Δήμος Ρεθύμνου / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
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6. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΊΟΥ CPV: 45233222-1
7. Είδος Σύμβασης: ΈΡΓΑ
8.Σύντομη Περιγραφή: Εκτέλεση ασφαλτοστρώσεως σε δημοτικό δρόμο της τοπικής κοινότητας Ατσιποπούλου του
Δήμου Ρεθύμνου.
9. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ: 209.677,42 ΕΥΡΩ

10.Τόπος Εκτέλεσης: NUTS:GR43 KRITI
11. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 150 ημερολογιακές ημέρες
12. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
13.Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Α2 και
άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ή ένωση δυο Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ), Α1 και
άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ iκαι στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
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 ΣΔΣ, 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
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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.
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).
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
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο
100 του Ν. 3669/08 για την Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 τάξης και άνω για έργα
κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
14.Διαδικασία
Ανάθεσης:
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.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 11/05/2020 ημέρα Δευτέρα και
Ώρα 10.00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 15/05/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ. από την ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
17.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, 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 εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
19.Γλώσσα Διαδικασίας: 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.Διαδικασίες Προσφυγής
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 4.3 της Διακήρυξης.
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 4.194,00ευρώ. 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 Δήμου Ρεθύμνης.

Ρέθυμνο 10/04/2020
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
i

