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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
∆ήµος Μινώα Πεδιάδας
∆ιεύθυνση: Θραψανό
Τ.Κ.: 700 06
Πληροφορίες: Αποστολάκη Χρύσα
Τηλ.: 28913 40403
Φαξ: 28913 40417
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος του έργου είναι ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ»
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ και ο τόπος κατασκευής του είναι ο οικισµός
Αρκαλοχωρίου του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας, Νοµός Ηρακλείου.
II.1.1.Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου του έργου:
Ο εν λόγω Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.∆.Α.), βρίσκεται στη θέση
«ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ». Ο Χ.Α.∆.Α. καλύπτει έκταση 24 περίπου στρεµµάτων
ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αρκαλοχωρίου και του ∆ηµοσίου.
Οι τεχνικές παρεµβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του
Χ.Α.∆.Α. στη θέση «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» αφορούν σε χωµατουργικές εργασίες
συλλογής διάσπαρτων απορριµµάτων από τη συνολική έκταση του Χ.Α.∆.Α.,
χωµατουργικές εργασίες διαµόρφωσης και εξοµάλυνσης αναγλύφου, κατασκευή έργων
στεγάνωσης, κατασκευή έργων τελικής κάλυψης, σύστηµα παθητικής απαγωγής βιοαερίου,
εργασίες πρασίνου, κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδοµής για την προστασία του
χώρου (περίφραξη, πύλη εισόδου, ενηµερωτική πινακίδα).
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Προϋπολογισµός του έργου: α) Συνολικός: 935.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.) και αναλύεται όπως παρακάτω:
∆απάνη εργασιών:
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% :
Απρόβλεπτα 15%:
Αναθεώρηση:
Φ.Π.Α. 23%:
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.):

549.605,05 €
98.928,91 €
97.280,09 €
14.348,50.€
174.837,39 €
760.162,55 €

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα µε επιµέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6. του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) µήνες.
Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικονοµικές και Τεχνικές πληροφορίες:
1. Απαιτούµενες Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής:
Η εγγύηση συµµετοχής στη διαδικασία του διαγωνισµού ανέρχεται σε 14.916,30 ευρώ
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α), µε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της
σύµβασης ανέρχεται 37.290,71 ευρώ (5% επί του προϋπολογισµού του έργου).
Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνεται τυχόν πρόσθετη εγγύηση που θα απαιτηθεί εφόσον
συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν 3669/08.
2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής.
Το έργο χρηµατοδοτείται από Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (µε κωδικό Ο.Π.Σ.:327514).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν.
3669/08.
3. Αν η σύµβαση ανατεθεί σε κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριµένη
νοµική µορφή. ∆ικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε
κοινοπραξία σύµφωνα µε το Ν. 3669/2008.
4. ∆εν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύµβασης. Η
εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)". Επίσης του Ν
3310/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µετά το Ν. 3414/2005.
ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων αναφέρονται
στο άρθρο 22 του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποδεικτικά έγγραφα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αναφέρονται στο άρθρο 23 του
τεύχους της διακήρυξης, ενώ στην παράγραφο 23.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων.

ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΚ6-Τ0Η

2. Στο διαγωνισµό καλούνται
1. Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες:
α.
Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.
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.), 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.
2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 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) (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.
3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08
(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. 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.
4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .
5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του
άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες
διατάξεις για τη συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.
ΤΜΗΜΑ IV
Α: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο για την ανάθεση
της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή.
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισµού:
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1. Προθεσµία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών είναι η 28η
Ιουλίου 2011. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη από τα
γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας (Θραψανό, ΤΚ
70 006 τηλ. 28913 40401), κάθε εργάσιµη ηµέρα κατά τις ώρες 07:30-15:00.
Για την παραλαβή των τευχών απαιτείται φωτοαντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ του
ενδιαφερόµενου, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου και fax.
2. Προθεσµία υποβολής προσφορών είναι η 2η Αυγούστου 2011 ηµέρα ΤΡΙΤΗ και
ώρα 10:00πµ, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δηµόσια συνεδρίαση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγµένα στην
ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και το ν. 2522/97),
κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισµό ήτοι ∆ήµος Μινώα Πεδιάδας,
Θραψανό ΤΚ: 70 006 Τηλ.: 28913 40400, ΦΑΞ: 28913 40417, από την οποία µπορούν
επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.
Ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν κατά του πρακτικού της δηµοπρασίας εντός πέντε (5)
ηµερών από την ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής δηµοπρασίας.
Η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη της γνωστοποίησης στους ενδιαφερόµενους της
ηµεροµηνίας τοιχοκόλλησης του πρακτικού.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

