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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ο Δήμος Γόρτυνας Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Δ. ΓΟΡΤΥΝΑ, , με προϋπολογισμό 520.000,00 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  με
προϋπολογισμό   295.246,06  ,  (δαπάνη  εργασιών,  ΓΕ  και  ΟΕ  και  απρόβλεπτα),  β)
κατηγορία  Η/Μ  με προϋπολογισμό 117.116,58  € , γ) κατηγορία  ΠΡΑΣΙΝΟΥ  με
προϋπολογισμό 2.539,53€
2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν,  μέχρι  τις  06  Φεβρουαριου  2014,  το  έντυπο
Οικονομικής  Προσφοράς  που  θα  συμπληρωθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους,  από  τα  Γραφεία
Διεύθυνσης   Τεχνικών  Υπηρεσιών   Δ.  Γόρτυνας,  οδός  Άγιοι   Δέκα,  Πληροφορίες  τηλ.:  2892
340341. Εφόσον ζητηθεί εμπρόθεσμα χορηγείται το  αργότερο  εντός  της  επομένης  εργάσιμης
ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης. (Σε  περίπτωση  που  δεν  το  παραλάβει  ο
ίδιος  ο  διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει). Για την
παραλαβή του έντυπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν το ποσό των  0,00 €. Τα
συμβατικά  τεύχη  μαζί  με  τα  τυχόν  συνοδευτικά  σχέδια  του  έργου,  θα  αναρτηθούν  στην
ιστοσελίδα www.gortyna.gov.gr,  σε  ηλεκτρονική  μορφή.  Η  διακήρυξη  του  έργου  έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  επι μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες
επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών (περίπτ. Αρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί
σε  νέα  ημερομηνία,  που  θα  καθορίσει  με  πράξη  της  η  Προϊσταμένη  Αρχή  και  η  οποία  θα
γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα  www.gortyna.gov.gr
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  που  τηρείται  στη  ΓΓΔΕ  του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, ή 1η ,ή 2η, (ή 3η εντος νομού ή δευτερης επιλογης)
τάξη  για  έργα κατηγορίας  Οικοδομικων ΚΑΙ   Α2  ,ή  1η  ,(ή  2η  εντος νομού  ή δευτερης
επιλογης) τάξη για έργα κατηγορίας  Η/Μ ή  Κ/Ξ δυο πτυχια ταξης Α1 κατηγορίας  Η/Μ
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.

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  των  παραπάνω  περιπτώσεων  α,  β  και  γ  σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπο τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ)  (Κοινοπραξία  στην  ίδια  κατηγορία),  υπό τον  όρο ότι  κάθε  Εργοληπτική  Επιχείρηση  θα
συμμετέχει  στο  κοινοπρακτικό  σχήμα  με  ποσοστό  όχι  μικρότερο  του  25%  της  καλούμενης
κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2, ή 1η ,ή 2η, (ή 3η
εντος νομού ή δευτερης επιλογης) τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικων ΚΑΙ  Α2 ,ή 1η ,(ή 2η
εντος νομού ή δευτερης επιλογης) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ ή  Κ/Ξ δυο πτυχια ταξης Α1
κατηγορίας Η/Μ  με τις προϋποθέσεις  της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8298,04
ΕΥΡΩ και  ισχύ  τουλάχιστον 210 ημερών,  μετά  την  ημέρα  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6.  Το  δημοπρατούμενο  έργο συγχρηματοδοτείται  από  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και έχει εγγραφεί στη ΣΑΕΠ 0028
με Κ.Α.  2013ΕΠ00280084. Προκαταβολή δύναται να χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Γόρτυνας.
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