ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 25 /6/2019
Αρ. Πρωτ.: 20895

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κογκέλλης Αθανάσιος.
ΤΗΛ.: 213-2141400

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
διακηρύσσει ότι:
Την Παρασκευή 2 - 8- 2019, και ώρα 10:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας και ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής
Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. α και του άρθρου 6 του Ν 3669/08, δηλαδή με το σύστημα προσφοράς
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των
προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», συνολικής κατά τον
προϋπολογισμό της (30/2019) μελέτης του Δήμου μας δαπάνης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:
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 A1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή στα
Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων..
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 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 εργοληπτικών επιχειρήσεων:
α.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν.3669/08
(ΚΔΕ) (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.

β.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους του άρθρου 16 του Ν.3669/08. 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 Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

γ.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις παραπάνω τάξεις του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.
3669/08, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Η προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου είναι δεκαοκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες.
Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του του Ν. 4412/2016, (άρθρο
117 Συνοπτικός Διαγωνισμός), Ν. 3669/08, του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 2940/01, του Ν.
3263/04, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 171/87 και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06).
Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του
έργου (χωρίς ΦΠΑ) δηλαδή 1.200,00 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον εννιά (9) μηνών και τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) μήνες.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας.
Τα τεύχη Δημοπράτησης- χωρίς το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς – θα είναι αναρτημένα και
στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.glyfada.gr και εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι- μαζί με το
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς- θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη από τα γραφεία της
Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας, Διαδόχου Παύλου 42, κάθε ε ργάσιμη ημέρα από ώρα
9.00π.μ. έως 12:00μ.και από 22/7/2019 μέχρι και τις 26/7/2019.
Για την παραλαβή των τευχών για λογαριασμό τρίτων απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση ενώ
σε περίπτωση παραλαβής τευχών από μέλος εταιρίας απαιτείται και η προσκόμιση του
καταστατικού της εταιρίας για ταυτοποίηση.
Πληροφορίες και επικοινωνία στο τηλ 213-2141400.
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