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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
προκηρύσσει συνοπτικό

διαγωνισµό για την ανάδειξη οικονοµικού φορέα που θα

συµµετέχει στην συµφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

∆Ι
∆ΙΚΤΥΩΝ

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ,
ΚΑΣΤΟΥ συνολικού
προϋπολογισµού 74.400,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού, Αντ. Τζεβελέκη &Υπ.Κατωπόδη 31100, 26453 60610, fax:
fax 26453 60586,
info@lefkada.gov.gr, www.lefkada
lefkada.gr, Κωδικός NUTS: GR224
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στη
διεύθυνση

διαδικτύου

www.lefkada.gov.gr

στην

διαδροµή

:∆ήµος
:∆ήµος►Ανακοινώσεις-

Νέα►∆ιαγωνισµοί-Προκηρύξεις.
Προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης από
πό τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες
και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 45232150-8
45232150
4. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης:
Αντικείµενο

της

συµφωνίας
συµφωνίας-πλαίσιο

ένας

οικονοµικός

φορέας

να

καλύπτει

µέσω

εκτελεστικών
κτελεστικών συµβάσεων την απαιτούµενη παροχή υπηρεσίας εργασιών αποκατάστασης του
δικτύου ύδρευσης που έχει στην χωρική αρµοδιότητα του το τµήµα ύδρευσης και
αποχέτευσης

του

∆ήµου

Λευκάδας,

συνολικού

προϋπολογισµού

των

εκτελεστικών

συµβάσεων 74.400,00€ (µε Φ.Π.Α.). Το αντικείµενο αυτό που περιλαµβάνει την εκτέλεση
διαφόρων και ανεξάρτητων µεταξύ τους εργασιών επισκευής και αποκατάστασης βλαβών
αγωγών ύδρευσης, που θα εκτελούνται σποραδικά και µόνο µετά από εντολή της
υπηρεσίας, όταν το συνεργείο Ύδρευσης του
του τµήµατος ύδρευσης και αποχέτευσης του
∆ήµου Λευκάδας λόγω έλλειψης προσωπικού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξηµένες
ανάγκες επισκευής των αντίστοιχων δικτύων.
5.Αριθµός συµβαλλοµένων οικονοµικών φορέων
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συµφωνίας –
πλαίσιο µε έναν οικονοµικό φορέα .
6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών/
υπηρεσιών ∆ιάρκεια σύµβασης: Η χρονική διάρκεια των
συµβάσεων που θα συναφθούν θα είναι έως ένα χρόνο από την υπογραφή της σύµβασης .
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8.∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που
είναι εγκατεστηµένα σε:α) κράτος-µέλος της Ένωσης,β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ,
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, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9.

Κριτήριο

ανάθεσης:

η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιµής-µεγαλύτερου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του
τιµολογίου (χωρίς ΦΠΑ) της συµφωνίας-πλαίσιο.
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα που
βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο
Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2η Ιουνίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα
10:00, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού.
11. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 25-6262.014 του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020, σχετ.η µε αριθµ.6491/14-05-2020
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της
σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
15. ∆ηµοσιεύσεις: Το συνολικό κείµενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του ∆ήµου : www.lefkada.gov.gr
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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