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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Το Κληροδότηµα Ευάγγελου Φιλιππόπουλου ∆ηµοτικής 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 (Κ∆Ε) για την
ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ∆ΟΥΚΑ», 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.∆Ε., όπως
ισχύουν σήµερα.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Σπάρτης
(∆ιοικητήριο 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 ∆ηµοτικής

1.2

1.3

1.4

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ,
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» και
«ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ».
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 ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.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
(Κ∆Ε) 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 Κ∆Ε. 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
∆ηµοσίων 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 Κ∆Ε 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 & ∆ικτύων 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 ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, ∆ιοικητήριο ΠΕ Λακωνίας, 2ο χλµ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ. 23 100.
Επιπλέον, τα τεύχη διατίθενται και µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου 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-∆ιαχειριστική Επιτροπή του
Κληροδοτήµατος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου ∆ηµοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών.
Σπάρτη 27-10-2015
Ο Πρόεδρος
Οικονοµικής-∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήµατος
Ευάγγελου Φιλιππόπουλου ∆ηµοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών
∆ηµήτριος Αποστολάκος

