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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
«ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΡΑΗ "ΕΜΑΤΣΙΩΝ" ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ
ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΑΤΛΕΙΟΤ
ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 2ου ΚΑΙ
3ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ»

Ευρώ: 50.000,00.00 €
Γ.Γ.Α.
2018

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Διμοσ Λευκάδασ προκθρφςςει δθμόςιο διαγωνιςμό ςυνοπτικισ διαδικαςίασ ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ των
άρκρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και τθσ παρ. 1γ του άρκρου 95 του Ν. 4412/2016 με το ςφςτθμα
επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ ςτισ τιμζσ του τιμολογίου τθσ Υπθρεςίασ (άρκρο 95 παρ. 2.(α) του
ν.4412/2016) για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ του ζργου «ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΔΡΑΗ "ΕΜΑΤΣΙΩΝ"
ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΑΤΛΕΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ», με προχπολογιςμό ΕΥΩ όπωσ αναλυτικά αναφζρονται
παρακάτω:
Εκτιμώμενη αξία τησ ςφμβαςησ
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 40.322,58 Ευρώ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και αναλφεται ςε:
Δαπάνθ Εργαςιϊν 29.285,40 €
Γενικά ζξοδα και Πφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.271,37 €
Απρόβλεπτα1 (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.183,52 €, που
αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό
προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 582,29 € σύμυωνα με το άρθρο 153 τοσ ν. 4412/2016.
CPV : 45214200-2
Το ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του προγράμματοσ ΡΔΕ και ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ ςτο
προχπολογιςμό του Διμου ποςοφ 50.000,00 € (Κ.Α. 63/7341.010). Ρροκαταβολι δεν κα χορθγθκεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ (Διακιρυξθ, Τιμολόγιο
μελζτθσ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων κ.λ.π) από τθν ζδρα τθσ υπθρεςίασ ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ& ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ
ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ, μζχρι τισ 13-11-2018. Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ δ/εισ του Ν
4412/2016
Ρλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 26453-60529 ι 60528, αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία κ. Αςπαςία Σοφνδια
– κ. Μαρία Τριτςαρϊλθ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ 14-11-2018 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10:00 π.μ., με το ςφςτθμα υποβολισ
του ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ, του άρκρου 95 του Ν 4412/2016.
Αν για οποιοδιποτε λόγο δεν διενεργθκεί θ δθμοπραςία ι αν κατά τθν θμερομθνία αυτι δεν υποβλθκεί
καμία προςφορά, θ δθμοπραςία κα διενεργθκεί ςε νζα θμερομθνία που κα ορίςει με απόφαςι τθσ θ
Οικονομικι Επιτροπι. Η απόφαςθ κα κοινοποιθκεί ςε όςουσ ζχουν λάβει τεφχθ διαγωνιςμοφ μζςω ΦΑΞ,
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του νζου διαγωνιςμοφ.
Εφόςον και ςτθ νζα θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ ι δεν υποβλθκοφν
προςφορζσ, κα οριςκεί και νζα θμερομθνία διεξαγωγισ, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
προθγοφμενου εδαφίου.
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Το ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναχπολογίηεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ανάλογα με τθν
προςφερκείςα ζκπτωςθ, ώςτε να διατθρείται θ εν λόγω ποςοςτιαία αναλογία του 9% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιών με
ΓΕ&ΟΕ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 156 ν. 4412/2016.
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν :
Οικονομικοί φορείσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτον
τομζα εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων (για οικονομικοφσ φορείσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται
ςτην Γ.Γ.Δ.Ε. εφόςον ανήκουν ςτην τάξη Α1 καί άνω για ζργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ ή ςτα αντίςτοιχα Νομαρχιακά
Μητρώα) 2και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ 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.
Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.3,
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. Σε 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).
Ενώςεισ οικονομικών φορζων των παραπάνω περιπτϊςεων α, β και γ ςε οποιονδιποτε ςυνδυαςμό μεταξφ
τουσ39 (Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςτθν ίδια κατθγορία). Τα μζλθ τθσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει
να είναι εγγεγραμμζνα ςτθν κατθγορία του ζργου που δθμοπρατείται.
Ενώςεισ οικονομικών φορζων για τθν κάλυψθ των διαφόρων κατθγοριϊν των εργαςιϊν του ζργου.40
Η Δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ του Ν 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν» και τθν Διακιρυξθ του ζργου.
Η προκεςμία περαίωςθσ του ζργου είναι εξήντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ποςοφ 806,46 €
ςφμφωνα με τισ δ/ξεισ του άρκρου 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 .
Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Λευκάδασ..
Λευκάδα 23-10-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΡΑΚΟΝΣΑΕΙΔΗ
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Κατ’ αντιςτοιχία με τα ουςιώδθ χαρακτθριςτικά του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ (αναφζρεται θ
κατθγορία ι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το ζργο ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 3669/2008 και τουσ
ειδικότερουσ όρουσ του άρκρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλπερ. ε παρ. 1 άρκρου 91 ν. 4412/2016.
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