ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Προυπ: 700.000,00 Ευρώ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28569

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHARALAMPOS KALOS
Ημερομηνία: 2021.09.09 10:57:00 EEST

Πηγή
Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Δήμου Λευκάδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση
του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’
147)
Τόπος εκτέλεσης του έργου : Κωδικός NUTS: EL 624.
Το έργο θα αφορά εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Λευκάδας., Νομού Λευκάδας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων .
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 700.000,00 € με Φ.Π.Α. 24 % .
1
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 564.516,13 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 415.899,06 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 74.861,83 €
2
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), 73.614,13 € που αναλώνονται
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 141,11 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.
4412/2016.
Κωδικός cpv: 45233120-6
Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στους παρακάτω δρόμους :
1.Δρόμος Βασιλική - Αγιοφύλλι -Κοντάραινα στην Δ.Ε. Απολλωνίων
2.Δρόμος προς Φαράγγι Μέλισσας στην Δ.Ε. Σφακιωτών
3. Δρόμος στην θέση Αγραπιδιά(γήπεδο). Δ.Ε. Καλάμου
4. Δρόμος απο Κάλαμο προς Κεφάλη . Δ.Ε. Καλάμου
Ηλεκτρονικός Αρ. Διακήρυξης Διαγωνισμού: Α.Α 183020
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός μέσω της ειδικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κριτήριο αξιολόγησης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία εμφάνισης της διακήρυξης στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Δευτέρα 13-09-2021.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 13-09-2021., ώρα 15:00:00.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08-10-2021, ώρα 15:00.
Παραλαβή τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.lefkada.gov.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(του άρθρου 5 του Ν.4412/2016).
Προθεσμία για υποβολή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης :Έως την 30-09-2021 παρέχονται σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
έγγραφα της σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί το αργότερο μέχρι τις 05-10-2021.
Ημερομηνία και Ώρα αποσφράγισης Προσφορών: Τετάρτη 13-10-2021 και ώρα 11:00:00.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία
αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.lefkada.gov.gr, καθώς και στο ελεύθερα
προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Τόπος κατάθεσης των Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα έγγραφα
κατατίθενται στο Δήμο Λευκάδας
Ταχυδρομική Δ/νση: Διοικητήριο , ΤΚ 31 100,
Υπεύθυνος υπάλληλος: Σούνδια Ασπασία , τηλ. 2645360529-528, Τηλεομοιοτυπία: Ηλεκτρ. Δ/νση:
texniki@lefkada.gov.gr
Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η Ελληνική.
Χρονική διάρκεια εργασίας: ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
Χρηματοδότηση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού δαπάνης
700.000,00€ είναι από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠ ΕΣ ( ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6- ΕΥΤ ) με την οποία εγκρίθηκε
η μεταφορά του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι "στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ .
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
3
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες
4
σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 564.375,02€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα) και που είναι
5
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
6
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 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.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που
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επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .
8,
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)
και (ε) 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).
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μια προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό
11.290,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016
(άρθρα 345 έως 374).
Λευκάδα : 08-09-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα
6 παρ. 1 και 132 παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).
2 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 περ. β του άρθρου 156
ν. 4412/2016.
3 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.
4
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 τις
διατάξεις του άρθρου 45 του π.δ/τος 71/2019 ).
5 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
6 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
7 Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της
Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.
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