INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.25 19:03:33
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 9Ξ6ΩΩΛΙ-110

«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017»
ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προϋπ
Πηγή
Χρήση

ΑΡ. ΠΡΩΤ.26091

Ευρώ: 50.000,00 €
ΠΔΕ
2019

( με Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Λευκάδας προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό συνοπτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις δ/ξεις
των άρθρων 66 και 117 του Ν. 4412/2016 και της παρ. 1γ του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 με το
σύστημα ενιαίο ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017»,, με προϋπολογισμό 50.000,00
ΕΥΡΩ όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 50.000,00Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 29.713,68 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.348,46€
Απρόβλεπτα1 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.259,32€,
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
CPV:45214200-2
Στο ανωτέρω ποσό Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΠΔΕ 99/2017 και έχει
προβλεφθεί πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου ποσού 50.000,00 € ( Κ.Α. 15/7342.002).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τιμολόγιο
μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας ΑΝΤΩΝΗ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ&
ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΑΘ. ΚΑΤΩΠΟΔΗ, μέχρι τις 16-12-2020. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις δ/εις του Ν 4412/2016
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26453-60529 ή 60528, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Ασπασία
Σούνδια – κ. Μαρία Τριτσαρώλη
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα
υποβολής του ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 95 του Ν 4412/2016.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί
καμία προσφορά, η δημοπρασία θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα ορίσει με απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή. Η απόφαση θα κοινοποιηθεί σε όσους έχουν λάβει τεύχη διαγωνισμού μέσω ΦΑΞ,
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού.
Εφόσον και στη νέα ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν
προσφορές, θα ορισθεί και νέα ημερομηνία διεξαγωγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων
του προηγούμενου εδαφίου.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
1

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την
προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών
με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων(για οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.ΕΠ.
που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην τάξη Α1 καί άνω για έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή στα αντίστοιχα Νομαρχιακά Μητρώα) 2και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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, 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.3,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την Διακήρυξη του έργου.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού
807,00€ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας..
Λευκάδα 24-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ
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Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται
η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους
ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).
Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
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