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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
1. Ο Διμοσ Λευκάδασ, προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ Ν. 4412/16, ΦΕΚ
147/Α78-8-2016 όπωσ ιςχφουν, για τθν ανάδειξθ αναδόχου εκτζλεςθσ του ζργου «ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΟΙΚΙΜΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ», προχπολογιςμοφ 200.000,00€ .
i
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 200.000,00 Ευρϊ
και αναλφεται ςε:
Δαπάνθ Εργαςιϊν: 111.485,90 Ευρϊ
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 20.067,46 Ευρϊ
ii
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 19.733,00 Ευρϊ, που
αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτζρω ποςό προβλζπεται ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 3,96 Ευρϊ ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν.
4412/2016.
cpv: 45246400-7
2. Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι εκατόν ογδόντα θμερολογιακζσ θμζρεσ (180) από τθν
θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
ΔΕΝ προβλζπονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ.
3.Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ και του εκνικοφ ςυςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων ςυμβάςεων .Οι προςφορζσ υποβάλλονται από του οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.
4. Η θμερομθνία λιξεισ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 27-08-2020 θμζρα Πζμπτθ και
ϊρα 15:00.
5. Ωσ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 02-09-2020 θμζρα Σετάρτθ και
ϊρα 11:00 π.μ.
6. Πλθροφορίεσ ςτα τθλζφωνα 26453-60528 ι 60529, αρμόδιοι υπάλλθλοι για επικοινωνία κ. Αςπαςία Σοφνδια
– κ. Μαρία Τριτςαρϊλθ
7.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν :
iii
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα
iv
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ι ζργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ και 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 Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ 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.

ΑΔΑ: ΨΡΞΜΩΛΙ-351

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

v,

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).
8. Το ζργο χρθματοδοτείται από επιχορθγηςη των ΟΤΑ " Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ ζημιϊν και καταςτροφϊν
που προκαλοφνται από ιεομηνίεσ ςτουσ ΟΤΑ α ϋ & β ϋ βαιμοφ τησ Χϊρασ "ΑΕ 055 και είναι εγγεγραμμζνο
ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου με Κ.Α. Ε. 64-7323.017 και πίςτωςθ 200.000,00€ ζτουσ 2020.
9. Δεν προβλζπεται χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον ανάδοχο ,ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται από το άρκρο 150
του Ν. 4412/2016 και τθ διακιρυξθ του ζργου
10. Το αποτζλεςμα τθσ Δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Λευκάδασ.
11. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα διατίκενται ςτον ειδικό ,δθμόςια προςβάςιμο χϊρο, "θλεκτρονικοί
διαγωνιςμοί" τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr κακϊσ και ςτθ ιςτοςελίδα του Διμου Λευκάδασ
www.lefkada.gov.gr.
12. Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ , μζχρι τισ 21-08-2020 οι ανακζτουςεσ αρχζσ παρζχουν ςε όλουσ
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά
με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά , το αργότερο ςτισ 24-08-2020. Η διακιρυξθ του
ζργου ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ δ/εισ του Ν 4412/2016
13. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016
εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ φψουσ τρείσ χιλιάδεσ διακόςια είκοςι ζξι ΕΤΡΩ (3.226,00 €) , που κα
απευκφνεται ςτο Διμο Λευκάδασ, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
14. Κατά τα λοιπά ωσ ορίηει ο Ν. 4412/16 και θ αναλυτικι Διακιρυξθ του ζργου που εγκρίκθκε από τθν
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Λευκάδασ με τθν υπ’ αρ. 259/2020 απόφαςι τθσ.
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Σε περίπτωςη που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεςησ, διαμορφώνεται
αναλόγωσ η εκτιμώμενη αξία τησ ςύμβαςησ (προώπολογιςμόσ δημοπράτηςησ) και το παρόν
άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
Το ποςό των απρόβλεπτων δαπανών επαναώπολογίζεται 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.
Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςημαίνεται ότι οι αναθέτουςεσ αρχέσ δεν μπορούν να
καλούν ςυγκεκριμένεσ τάξεισ/ πτυχία του ΜΕΕΠ.
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.

