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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό (παρ. 2α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως αυτός ισχύει και
υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004 και του Ν. 3669/08) για την ανάθεση του έργου :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ»
με προϋπολογισμό 4.050.000,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με
προϋπολογισμό 2.153.909,50€ (συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας πρασίνου, που είναι μικρότερη του 10% του
έργου) , β) κατηγορία ΗΜ με προϋπολογισμό 691.960,15€ γ) κατηγορία Υδραυλικά με προϋπολογισμό
117.286,87€ δ) κοινό αντικείμενο Η/Μ και Υδραυλικών με προϋπολογισμό 263.919,33€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) .
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, κλπ.) από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.heraklion.gr και το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς θα δίνεται μέχρι και 07-10-2010 (2 εργάσιμες ημέρες) πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με
καταβολή ποσού 15€ στο ταμείο του Δήμου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα.
Πληροφορίες στην Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας
2810-2229207, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κύριοι Μπιμπάκης Γιάννης (τηλ. 2810399257) και Μπιολάκης
Μανώλης (τηλ. 2810399227).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Ανδρόγεω 2 – 2ος όροφος, την
12η μήνα Οκτώβρη 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 4 του
Ν.3669/08
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και
τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:
3η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , 1η τάξη και άνω στην κατηγορία
ΗΜ και στην 1η τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (στην περίπτωση που το κοινό
αντικείμενο υδραυλικών και Η/Μ προστίθεται στην κατηγορία των υδραυλικών)
ή 3η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , 2η τάξη και άνω στην κατηγορία
ΗΜ και στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (στην περίπτωση που το κοινό
αντικείμενο υδραυλικών και Η/Μ προστίθεται στην κατηγορία των Η/Μ)
β) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένοι σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ..
γ) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 64.542,00 € που θα
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου
και ισχύος τουλάχιστον 300 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 270 ημέρες.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης
και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με το
Δημοτικό και Κοινοτικό κώδικα .
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