ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΣΩΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ
Ηράκλειο 04/07/2017
Aρ. Πρωτ. 65085

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ
«ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΣΑΜΟΔΙΟΤ»
ΜΕ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 58.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΟΤ Ν. 4412/2016

Ο Διμοσ Ηρακλείου Κριτθσ ζχοντασ υπόψθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με
ζγγραφεσ προςφορζσ για θν ανάκεςθ του ζργου: «Δημιουργία παιδικήσ χαράσ ςτο παλαιό δημοτικό ςχολείο
Πενταμοδίου» CPV: 45112723-9 “Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ τοπίου για παιχνιδότοπουσ» με προχπολογιςμό
47.258,06 € + ΦΠA 24%
ΣΜΗΜΑ I:
1. ΕΠΩΝΤΜΙΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ
ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ,
Διεφκυνςθ: Αγίου Σίτου 1, 71202 Ηράκλειο Κριτθσ (κωδικόσ NUTS: EL431)
Σθλζφωνο: 2813 409000, fax 2810 227180,
Διεφκυνςθ διαδικτφου: www.heraklion.gr , e-mail: info@heraklion.gr
Πληροφορίεσ: Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων & Μελετϊν,
Αρμόδια: κα Όλγα Κουτάντου (Αρχιτζκτων +Μθχανικόσ),
τθλ. 2813 409884, fax 2813 409870,
e-mail: koutantou-ο@heraklion.gr
2. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ με γενικι διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.heraklion.gr [Επικαιρότητα
/ Διακηρύξεισ – δημοπραςίεσ]. Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν αρμόδια Τπθρεςία ζωσ τισ
15/07/2019
ΣΜΗΜΑ II: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Ο τίτλοσ του ζργου είναι «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΣΑΜΟΔΙΟΤ»
2. τόποσ παροχήσ η τοπική κοινότητα Πενταμοδίου, του Διμου Ηρακλείου Κριτθσ.
3. φντομη περιγραφή τησ ςφμβαςησ:
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ παιδικισ χαράσ ζχει γίνει βάςθ των προδιαγραφϊν που ορίηουν οι: υπ.αρ. 28492 (ΦΕΚ
931/Β/2009) και τθν υπ.αρ. 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/2014) αποφάςεισ. Οι εργαςίεσ που κα πραγματοποιθκοφν είναι
οι ακόλουκεσ:
a.

Δθμιουργία περίφραξθσ που κα αποτελείται από τοιχίο 60 εκατοςτϊν και ξφλινθ περίφραξθ, ςυνολικοφ
φψουσ 1,20 μ.

b.

Επίςτρωςθ ςτακεροποιθμζνου δαπζδου για τθ δθμιουργία χϊρου όδευςθσ περιμετρικά των οργάνων,
επίςτρωςθ βότςαλου ποταμίςιου ςτο χϊρο τθσ παιδικισ χαράσ.

c.

Προμικεια και τοποκζτθςθ οργάνων, κακιςμάτων, αναρτϊμενων κάδων

d.

Καταςκευι βρφςθσ

4. Διάρκεια ςφμβαςησ: Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται
διακόςιεσ ςαράντα (240) ημερολογιακζσ ημζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.

Σμήμα ΙΙΙ
Α: Νομικζσ, Οικονομικζσ και Σεχνικζσ πληροφορίεσ:
1. Απαιτοφμενεσ Εγγυήςεισ
Εγγφηςη ςυμμετοχήσ:
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά
τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο
ποςό των 946,00 ευρϊ.
Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ:
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τησ αξίασ τησ
ςφμβαςησ χωρίσ Φ.Π.Α. ιτοι (2.363 ευρώ), και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
2. Κφριοι όροι χρηματοδότηςησ και πληρωμήσ.
Σο ζργο κα χρθματοδοτθκεί από Ίδιουσ Πόρουσ του Διμου Ηρακλείου, (κωδ. Π/Τ Διμου Ηρακλείου: KA ΚΑ 307322.502
3. Η ςφμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα.
4. Κριτήριο Ανάθεςησ τησ φμβαςησ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Σο ςφςτθμα υποβολισ των προςφορϊν είναι το ςφςτθμα με ενιαίο ποςοςτό
ζκπτωςησ κατά το άρθρο 125 του Ν.4412/2016.
5. Ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών: 19η Ιουλίου 2019, θμζρα Παραςκευή Ώρα
λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 10.00 π.μ.
6. Φάκελοι προςφορών: Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 18 είτε
(α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι
είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
7. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό
κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μηνών, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
8. Γλώςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
9. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
κατθγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
a) ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
b) ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)
ςε τρίτεσ χϊρεσ από τα παραρτιματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και ςε τα+ρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ
τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
10. Κριτήρια επιλογήσ
Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι προςφζροντεσ που
είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΠ ςτθν Α1 τάξη και άνω, για
ζργα κατθγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ι τθν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτα Μθτρϊα Περιφερειακϊν Ενοτιτων όταν
πλθροφν τισ προχποκζςεισ των αρκ. 105 &106 του ν. 3669/08 τα οποία ιςχφουν και μετά τθν εφαρμογι του
Ν.4412/2016.
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ µζλοσ ζνωςθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και τθσ παρ. 1
(ε) του άρκρου 76 του Ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ
νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ
μορφι πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για
τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).
11. Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του ν.4412/2016 και το άρκρο 22 τθσ Διακιρυξθσ.
12. Διαδικαςίεσ Προςφυγήσ: Ζνςταςθ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ υποβάλλεται εντόσ προκεςμίασ 5
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν
άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ ι τθν αποςτολι τθσ
πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου
υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με το άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
13. Άλλεσ πληροφορίεσ
Η ζγκριςθ καταςκευισ του δθμοπρατοφμενου ζργου αποφαςίςτθκε με τθν υπ' αρικμό 1063/2018 απόφαςθ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου Ηρακλείου και θ ζγκριςθ των όρων δθμοπράτθςθσ με τθν υπ’ αρικμό 335/2019
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ηρακλείου. Ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρ. Α-649/2019 ΑΑΤ. Σο αποτζλεςμα τθσ
δθμοπραςίασ κα εγκρικεί επίςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Ηρακλείου.

Ηράκλειο, 03/07/2019
Ο Αντιδήμαρχοσ Σεχνικών Ζργων,
Αυτεπιςταςίασ & Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων
Ιωάννησ Αναςταςάκησ

