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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
1. Ο Γήκνο Λπθφβξπζεο-Πεχθεο κε:
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Αγίαο Βαξβάξαο 25, Λπθφβξπζε - Σ.Κ. 14123.
Κσδηθφ NUTS: GR-301-684 (Αηηηθή, Βφξεηνο Σνκέαο, Λπθφβξπζε-Πεχθε)
Αξηζκφο ηειεθψλνπ: 213-2051700
Σειενκνηνηππία (Fax): 2102847227
Ηιεθηξνληθή Γ/λζε (email): grammateia.ty@likovrisipefki.gr
Ιζηνζειίδα: www.likovrisipefki.gr
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπΝ.4412/2016 θαη
ηνπ Ν.3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηεο ππ’ αξ. 146/2018
απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λπθφβξπζεο-Πεχθεο (ΑΓΑ: ΦΚ62ΧΛΓ-ΑΣΝ)
ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 6 έξγνπ. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ, κε πξνυπνινγηζκφ 397.127,41 ΔΤΡΧ (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη
απξφβιεπηα).
2. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο
www.promitheus.gov.gr,
www.likovrisipefki.gr.
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213-2051727,

αλαζέηνπζαο
FAX

αξρήο

επηθνηλσλίαο

2102847227, αξκφδηα ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία: Αζαλαζηάδε Διέλε.
3. Η Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λπθφβξπζεο-Πεχθεο απνηειεί ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ.
4. Η αλαζέηνπζα αξρή αλήθεη ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε A΄ βαζκνχ ζηηο κε θεληξηθέο
θπβεξλεηηθέο αξρέο θαη είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ.
5. Κσδηθφο CPV: [45212290-5]- Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
(Ν.4412/2016/ΦΔΚ 147Α/8-8-2016 - Παξάξηεκα ΙΙ)
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6. Πεξηγξαθή έξγνπ:
ΔΡΓΟ:

«ΔΞΧΡΑΙΜΟ

ΓΙΑΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ

ΚΔΝΣΡΟΤ

ΓΗΜΧΝ

ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΗ - ΛΤΚΟΒΡΤΗ ΠΔΤΚΗ».
Σν έξγν αλαθέξεηαη ζε εξγαζίεο απνμήισζεο θαη αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπλζεθηηθνχ ριννηάπεηα
ζην Γηαδεκνηηθφ αζιεηηθφ θέληξν δήκσλ Μεηακφξθσζεο θαη Λπθφβξπζεο-Πεχθεο, ιφγσ ηεο
θζνξάο απφ ηε ρξήζε ηνπ. Δπίζεο, ζα θαζαξηζηνχλ ηα πθηζηάκελα εζσηεξηθά θαη πεξηκεηξηθά
απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα, ζα αληηθαηαζηαζνχλ νη θαηαζηξακκέλεο ζράξεο θαη ζα γίλεη ηνπηθή
θαηαζθεπή επηθάλεηαο ζηίβνπ (ηαξηάλ).
7. Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: δαπάλε εξγαζηψλ ζπκπ/λνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.), απξνβιέπησλ θαη
αλαζεψξεζεο

400.000,00€

θαη

Φ.Π.Α.

96.000,00€,

ήηνη

ζπλνιηθνχ

πξνυπνινγηζκνχ

496.000,00€.
8. Πξνζεζκία πεξαίσζεο έξγνπ ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
9. ην δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θαηαζθεπή έξγσλ
θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ (1ε ηάμε θαη άλσ) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
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 θαη 5 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.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3θαη 4 ηνπ άξζξνπ
19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) θαη 3 (β), ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
10. Η επηινγή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27,ζχκθσλα κε
ην άξζξν 121 ηνπ Ν. 4412/2016.
11. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 14 ηεο Γηαθήξπμεο) είλαη ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
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12. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ N.4412/2016 .
13. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη
ε 14/2/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε
21/2/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ.
14. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72ηνπ λ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.000,00 €. Οη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ έρνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ ελλέα (9)
κελψλ θαη 30 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο(άξζξν - 72 Ν. 4412/2016), δειαδή
πξέπεη λα έρνπλ ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 14/12/2019.
15. Ο πξνζθέξσλ δεζκεχεηαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελλέα (9) κελψλ.
16. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
17. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
18. Υξεκαηνδφηεζε απφ ηαθηηθέο πηζηψζεηο ησλ δήκσλ Μεηακφξθσζε θαη ΛπθφβξπζεοΠεχθεο
Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ : 00.6737.0001 (Γήκνο Μεηακφξθσζεο) θαη 30.6262.0002
(Γήκνο Λπθφβξπζεο-Πεχθεο).
Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί.
19. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηάζεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (Ν. 4412/2016 - άξζξα 98, 127 θαη 361) είλαη ε ΑΡΥΗ
ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΦΤΓΧΝ (ΑΔΠΠ).
20. Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο
δεκνπξαζίαο ζηελ νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ
πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ
δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ
λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ
έξγνπ.
21. Η Γηαθήξπμε έρεη δεκνζηεπζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 120 θαη ηελ
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 376 ζην ΚΗΜΓΗ κε θσδηθφΑΓΑΜ: 19PROC004320666 2019-01-11.
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Η παξνχζα Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 66 λ. 4412/2016 θαζψο θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».

Πεύθε, 11 Ιαλνπαξίνπ 2019
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ

ΑΝΑΣΑΙΟ Β. ΜΑΤΡΙΓΗ

