η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "04 –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"
Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Αρ. πρωτ. 15934 / 10-02-2015

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 373873

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝOΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου, σύμφωνα με την 864/22-12-2014 απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής,
προκηρύσσει
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για
την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»
Προϋπολογισμού 202.435,70 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται κάθε υλικό, εργασία και υποχρέωση, που περιγράφεται
αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη Α1 και άνω για
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ .
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.), 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.
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2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη Α1 και άνω για ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10
του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 03-03-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄,
στην αρμόδια επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το
Δημαρχιακό Κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, Οδός Αρτεμισίας & Διονύσου 13 Α,
Τ.Κ.71601. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή ή μέσω courier στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου. Στη περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής, ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 03-03-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό
Κατάστημα της Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου, από την τριμελή Επιτροπή που έχει οριστεί με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 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 εργάσιμες ημέρες
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.
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 202.435,70Ευρώ και αναλύεται
σε:
Δαπάνη Εργασιών: 120.112,89 € (Οικοδομικά: 61.414,98 € και Ηλεκτρομηχανολογικά: 58.697,91€)
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 21.620,32 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 21.259,98€
Αναθεώρηση: 1.588,68 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 37.853,83€
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από πιστώσεις
της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Νέας Αλικαρνασσού» με κωδικό ΠΔΕ 2012ΣΕ06180014 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο του άξονα
προτεραιότητας 04 «Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας»
(το ποσοστό της χρηματοδότησης είναι 15% από Εθνικούς Πόρους και 85% από κοινοτικούς πόρους).
O κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε υπογραφή της σχετικής
σύμβασης στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση.
Η έναρξη της υλοποίησης του έργου συμπίπτει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και η λήξη
του συμπίπτει με την οριστική παραλαβή του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου και με
χρονική διάρκεια υλοποίησης εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη
και εφόσον δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους.
Η κάθε προσφορά συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. δηλαδή 3.291,64
ΕΥΡΩ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης καθώς και το Έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί
από τους διαγωνιζόμενους θα γίνεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, Πληροφορίες
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, κ. Σαράντο Γέμελα τηλ.: 2813409850, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 πμ και έως 13:00 μμ, προκειμένου να είναι εφικτή η αποστολή τυχόν
συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο
της Προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.heraklion.gr.
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Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, στο ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
συμβάσεων, στον ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου για 15 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας Ηρακλείου

Χάρης Μαμουλάκης
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