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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Κληροδότημα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών
διακηρύσσει ότι στις 24 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00
π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
με σφραγισμένες προσφορές που θα υποβληθούν με το σύστημα προσφοράς των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο
ομαδοποιημένων τιμών του άρθρου 4 παράγραφος (β) του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για την
ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΟΥΚΑ», προϋπολογισμού
109.051,91 € και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 135.000,00 €.
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4182/13, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, του Ν.3669/08 και των συναφών Υπουργικών αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως
ισχύουν σήμερα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης
(Διοικητήριο Π.Ε.Λακωνίας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ. 23100), ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα
ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Κληροδότημα Ευάγγελου
Κοινότητας Σπαρτιατών.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
1.1
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Φιλιππόπουλου Δημοτικής

1.2

1.3

1.4

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ,
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή
που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν. 4281/2014
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει
από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή
Δημοσίων Έργων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2% επί
του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. 2.194,00 € και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα
(210) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη
του άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων υπόδειγμα τύπου Β.

Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των
οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ.4 του
Ν.3669/08).
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και
τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Διοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2 ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ. 23 100.
Επιπλέον, τα τεύχη διατίθενται και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Σπάρτης
(www.sparti.gov.gr). Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Βαρζακάκου
Μαρία
τηλ.27313-63207 και Καπετανέα Παναγιώτα τηλ. 27310-22482.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό μέχρι και την 19-11-2015, ημέρα Πέμπτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την
αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική-Διαχειριστική Επιτροπή του
Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών.
Σπάρτη 27-10-2015
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής-Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
Ευάγγελου Φιλιππόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών
Δημήτριος Αποστολάκος

