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Αξηζκ. Πξση.: 12087
ΑΠΟΦΑΗ ΔΝΣΑΞΗ: Α.Π. 4581/08-02-2012
ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ: 373737
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Δπωνςμία και Γιεύθςνζη ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ:
Γήκνο Λεπθάδαο , Α. ΣΕΔΒΔΛΔΚΖ & ΤΠ. ΚΑΣΩΠΟΓΖ, 31100 ΛΔΤΚΑΓΑ,
Σει. +30 26453 60522, Φαμ +30 26453 60510
Ονομαζία πος δόθηκε ζηη ζύμβαζη από ηην αναθέηοςζα απσή: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου
Λευκάδας»
Πεπιγπαθή /ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ:
Αληηθείκελν ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας» απνηειεί ε παξνρή
εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζπκβνχισλ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ελίζρπζεο
ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα απνζθνπεί
ζηελ
επηηάρπλζε
ηεο
δηαδηθαζίαο
σξίκαλζεο
ή/θαη
ηεο
δηαδηθαζίαο
πινπνίεζεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο Γεκφηεο.
Απψηεξν ζηφρν ηεο εξγαζίαο ζπληζηά ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ
Γήκνπ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ, ε επηηάρπλζε ηνπ
ξπζκνχ αμηνπνίεζεο θνηλνηηθψλ θνλδπιηψλ θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο εθηέιεζεο / πινπνίεζεο
ζεκαληηθψλ έξγσλ πλνήο θαη θπξίσο, ε πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ νξάκαηνο, ε ηθαλνπνίεζε
ρξφλησλ θαη δπζεπίιπησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δεκνηψλ.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξαζρεζνχλ νη θάησζη ππεξεζίεο:
o

Μειέηεο θνπηκφηεηαο / θφζηνπο-νθέινπο θαη αλάιπζεο απαηηήζεσλ σξίκαλζεο κε ζηφρν
ηελ πνζνηηθή ηεθκεξίσζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ζα επηθέξεη ε πινπνίεζε ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ε πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ
γηα ηελ έγθαηξε σξίκαλζή ηνπο

o

Δμεηδηθεπκέλα ρέδηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη
αιιαγψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ
αλάπηπμε ελφο ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο πινπνίεζεο

o

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε έξγσλ πνπ παξάγνπλ έζνδα

Σν πιέγκα ησλ ππεξεζηψλ ζα θαηεπζπλζεί ζε έλα ζχλνιν 13 ζπλνιηθά έξγσλ (4 είλαη ζηε
δηαδηθαζία σξίκαλζεο θαη 9 ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο) ηα νπνία θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξνζδψζνπλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ζηελ πεξηνρή θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ
Σόπορ εκηέλεζηρ επγαζιών: Γήκνο Λεπθάδαο
ςνολική ποζόηηηα ή έκηαζη:

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε πενήνηα σιλιάδερ (50.000,00) ΔΤΡΧ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%, φπνπ ν αλαινγνχλ ΦΠΑ είλαη 9.349,59 Δπξψ θαη ε ηηκή
ρσξίο ην ΦΠΑ 40.650,41 Δπξψ.
Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ ή πποθεζμία εκηέλεζηρ:
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζα είλαη 6 Μήλεο.
Παποσή αζθάλειαρ και εγγςήζειρ πος απαιηούνηαι:
1. Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη
λα θαιχπηεη ζε ΔΤΡΩ (€) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο
είλαη δύο σιλιάδερ πενηακόζια εςπώ (2.500,00 €).
2. Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ρσξίο
Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Νομική μοπθή πος ππέπει να έσει ο όμιλορ οικονομικών θοπέων ζηον οποίο θα αναηεθεί η
ζύμβαζη:
- Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα
- Γχλαηαη λα δεηεζεί ε ζχζηαζε Κνηλνπξαμίαο.
Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ:
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ
Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ.
2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ
έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά
πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή θξάηνπο –
κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ
ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζην
εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο νη Δλψζεηο πξνζψπσλ
πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ
πξνθήξπμε.
Δίδορ διαδικαζίαρ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο
Κπιηήπια ανάθεζηρ: Ζ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
πξνθήξπμε
ςμβαηικά ηεύση και ζςμπληπωμαηικά έγγπαθα – ηπόπορ απόκηηζηρ: Γήκνο Λεπθάδαο , Α.
ΣΕΔΒΔΛΔΚΖ & ΤΠ. ΚΑΣΩΠΟΓΖ, 31100 ΛΔΤΚΑΓΑ, Σει. +30 26453 60522, Φαμ +30 26453 60510.
Πποθεζμία για ηην παπαλαβή ηων πποζθοπών: Σεηάξηε 30/5/2012 θαη ψξα 13:00
Υπόνορ και ηόπορ διενέπγειαρ: Σεηάξηε 30/5/2012 θαη ψξα 13:00, ηφπνο: Α. ΣΕΔΒΔΛΔΚΖ & ΤΠ.
ΚΑΣΩΠΟΓΖ, 31100 ΛΔΤΚΑΓΑ
Γλώζζα(ερ) πος μποπούν
ζςμμεηοσήρ: Διιεληθά.
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Δλάσιζηη απαιηούμενη σπονική διάπκεια ιζσύορ ηηρ πποζθοπάρ: Γηα δχν (2) κήλεο (απφ ηελ
επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο) .
Λοιπέρ πληποθοπίερ: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ
ζηε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Λεπθάδαο , Α. ΣΕΔΒΔΛΔΚΖ & ΤΠ. ΚΑΣΩΠΟΓΖ, 31100 ΛΔΤΚΑΓΑ,
Σει. +30 26453 60522, Φαμ +30 26453 60510 ππφςε: Ακαιίαο Φξαγθνχιε.
Ημεπομηνία ανάπηηζηρ ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ ζηην ιζηοζελίδα: 14/5/2012
Λεπθάδα, 14/5/2012
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
ΚΧΣΑ Α. ΑΡΑΒΑΝΗ

