ΑΔΑ: Ω9ΗΑΟΚΒΚ-Ψ3Φ

18PROC003557389 2018-08-10

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.10 10:41:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΡΕΘΥΜΝΟ 3/8 /2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1.425

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
προκηρύσσει τη διεξαγωγή
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση κατασκευής του έργου:
έργου
«ΕΡΓΟ:
ΕΡΓΟ:
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ-ΣΠΙΤΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ,
ΟΝΗΠΙΑΚΟΣ, ΚΗΦΗ-ΚΔΑΠ»
ΚΗΦΗ
με Κωδικό CPV: 45454100-5
45454100
& προϋπολογισμό
72.300,89€.
1.

Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:
Κ.Ε.ΔΗ.Ρ
Ταχ. Δ/νση:
Αρκαδίου 48-50
Ιστοσελίδα
28
28310-40151,
28310-40157,,
Τηλέφωνο
Αρμόδιος υπάλληλος
28310-40156, 28310-40150
28310
Fax
28310-40149
Κωδικός NUTS
Email
info@kedir.gr

http://www.kedir.gr
κ. Γύπαρης, κα Κολυβάκη,
κα Μαρή
GR 433

2.
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση ttp://www.kedir.gr,
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της
ΚΕΔΗΡ(στοιχεία
(στοιχεία επικοινωνίας στον παραπάνω πίνακα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ώρες
3.
Περιγραφή της δημόσιας Σύμβασης:
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με
προϋπολογισμό 58.307,17€

4.
Χρονοδιάγραμμα:: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
ου έργου, ορίζεται σε ΔΥΟ (2)
(2 μήνες από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης
5.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
που είναι εγκατεστημένοι:
α) Στην
την Ελλάδα εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π) στις
κατηγορίες: Α1 τάξη και άνω «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ»
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
β) σε άλλο (πλην Ελλάδος) κράτος-μέλος
κράτος μέλος της Ένωσης εφόσον προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά
που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/201
γ) σε κράτος-μέλος
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, εφόσον
προσκομίσουν τα αναφερόμενα
φερόμενα στη διακήρυξη στοιχεία.

6.
Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΚΕΔΗΡ στις 23 του μήνα
Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη 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 σε
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών,κατά την παράγραφο 2.α του άρθρου 95
του ν.4412/16. Αν για
α οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία,
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή, και η οποία θα
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γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΡ (www.kedir.gr) και του Δήμου Ρεθύμνης
(www.rethymno.gr).
7.
Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
8.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9.
10.

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΡ
Δεν Προβλέπονται η χορήγηση προκαταβολής και πριμ.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΡ
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Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.Ρ

Θεοπίστη Μπιρλιράκη

