ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ

Γεζθάηε, 13-08-2021
Αξ. πξση.: νηθ. 5601

ΓΗΜΟ ΓΔΚΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (τνπ άξζξνπ 117 τνπ Ν.
4412/2016) τνπ Έξγνπ:
«ΑΝΑΠΛΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΥΧΡΟΤ ΑΝΑΦΤΥΗ ΣΗ ΘΔΗ “ΓΑΒΡΟ” Γ.Δ. ΓΔΚΑΣΗ
ΓΗΜΟΤ ΓΔΚΑΣΗ»
Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο είλαη 45.000,00€, κε ηε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ: 25.242,98€, ηε
δαπάλε ησλ Γ.Δ. & Ο.Δ. (18%): 4.543,74€, ηε δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ (15%) 4.468.01€,
αλαζεψξεζε: 2.035,59€, ηε δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. (24%): 8.709,68€.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαηαπφ ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ηιεθηξηθνχ Α.Δ. (ΓΔΗ Α.Δ) ζηα πιαίζηα ηνπ
εγθεθξηκέλνπ απφ ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ Πίλαθα Έξγσλ θαη είλαη
εγγεγξακκέλν ζηνλ ΚΑ 30-7322.040ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο.
Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), φπσο απηφο ηζρχεη θαηά
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ, θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο
Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ
ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 125 ηνπ λ. 4412/2016. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά, δελ
επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη δε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο
θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 725,81 επξψ (επηαθφζηαείθνζηπέληε επξψ θαη νγδφληα έλα
ιεπηά).
Κξητήξην γηα τελ αλάζεσε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειότεξε τηκή).
ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη πεξηγξαθή & νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά
απηνχ δίδνληαη ζηα άξζξα 11.2 θαη 11.3 ηνπ ηεχρνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε πέλτε (5) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο
ηεο ζχκβαζεο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή
ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ)

κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αλδξνκάλαο 2,
51200, Γεζθάηε).
Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο τωλ πξνσυνξώλ νξίδεταη ε 26-8-2021,
εκέξα Πέκπτε θαη ώξα 11:00 π.κ.
Δηθαίωκα σπκκετνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έρνπλ: (Όπωρ αναυέπονται στο Άπθπο 21
τηρ διακήπςξηρ):
-Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία έξγνπ ΔΡΓΑ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ηεο πεξ.7, παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016 θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα :
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 , 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ
κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ.
Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα
ηζρχνπλ νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ π.δ. 71/2019 ή ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ Γεκφζησλ Έξγσλ (ΜΗ.Δ.Δ.Γ.Δ.) απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ηειεπηαίνπ ή ζηα Μεηξψα
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, αλά πεξίπησζε, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ34.254,73 € (δαπάλε
εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα). Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Οη εγγεγξακκέλνη ζηα Πεξηθεξεηαθά Μεηξψα ππνβάιινπλ ην ζρεηηθφ πηπρίν απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο έξγσλ ηεο σο άλσ θαηεγνξίαο θαη
πξνυπνινγηζκνχ.
Γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο
Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16
ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηα γξαθεία ηεο
ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ζηε Γεζθάηε Γξεβελψλ - ΣΚ 51200 κέρξη θαη
ηελ 25-08-2021 εκέξα Σεηάξηε(Πιεξνθνξίεο θ. Δπζχκηνο Καξαζηέξγηνο, ηει.: 2623-51104 θαη fax:
24623-51105). Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε
αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε δεθαπέληε (10) €, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε
δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε, ε άκεζε πιήξεο θαη ε
δσξεάλ πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα έγγξαθα θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο

https://dimos-deskatis.gr/, εθηφο ηνπ έληππνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά
απφ ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, νδφο Αλδξνκάλαο 2, Γεζθάηε Σ.Κ. 51200,
(Πιεξνθνξίεο θ. Δπζχκηνο Καξαζηέξγηνο, ηει.: 2623-51104 θαη fax: 24623-51105).
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 20-08-2021 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο
πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 23-08-2021.
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.

Ο Γήκαξρνο
Γεκήηξηνο Κ. Κνξδίιαο

