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ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 106.865,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σπάρτης
Διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 86.881,18 ευρώ (χωρίς
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό 73.030,35 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα) και β)κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με
προϋπολογισμό 12.985,74 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων
κ.λ.π.) από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Σπάρτης μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2014, ημέρα
Πέμπτη.
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3669/08 και των συναφών Υπουργικών αποφάσεων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,
ως ισχύουν, ενώ η διακήρυξη έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ πρότυπο τεύχος τύπου Β.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλ.27313-61115 και 27313-61118, fax επικοινωνίας 27310-89158. Αρμόδιοι υπάλληλοι για
την επικοινωνία είναι η Παπαδάκου Χριστοφίλη και ο Καλαβρυτινός Ανδρέας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη κατάθεσης
προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης, στη Μαγούλα (ΤΚ 23 100), και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι με το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του τιμολογίου της υπ΄αρίθμ.121/2014 εγκεκριμένης
μελέτης (άρθρο 5 του N. 3669/2008).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον
ανήκουν στην τάξη A1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
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.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
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.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ
τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/2008 (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.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. 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.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης
δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ.
9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). 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 1.738,00 ευρώ και ισχύ
τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΣΑΤΑ και ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΘΗΣΕΑ
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ και βαρύνει τον Κ.Α.30-7336.010 προϋπολογισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2014.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.2 του Ν.3669/08 απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις καλής Εκτέλεσης όταν το όριο της
έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα τοις εκατό).
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης
Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Εργολάβο που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος και εισπράττονται με
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
Σπάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ

