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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
(ΕΣΠΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 3370
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ
(ΑΡΘΡΟΤ 22 Ν.4412/16)
ΜΕΩ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (Ε..Η.ΔΗ..)
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ»
Με προχπολογιςμό εργαςιϊν 3.467.741,94 €
(χωρίσ Φ.Π.Α)
Σα τιμολόγια του αναδόχου δεν βαρφνονται με ΦΠΑ ςφμφωνα με το άρκρο 39α του Ν.2859/2000 (κϊδικασ ΦΠΑ)

1. Επωνυμία και Διευθφνςεισ:
Επίςθμθ Επωνυμία: Διμοσ Πρεςπϊν
Σαχ. Δ/νςθ: Δθμαρχείο Πρεςπϊν, Λαιμόσ Σ.Κ.53150
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:prespa@otenet.gr
Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.prespes.gr
Πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Διμου κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και
ϊρεσ (τθλζφωνο επικοινωνίασ 2385351320-22)
2. Επικοινωνία:
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςτον ειδικό,
δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ του Διμου Πρεςπϊν www.prespes.gr από ζωσ και τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ των προςφορϊν.
3. Σφποσ Αναθζτουςασ Αρχήσ & Δραςτηριότητα που αυτή αςκεί: Διμοσ Πρεςπϊν / Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ
4.Η ςφμβαςθ δεν αφορά από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι αρχι αγορϊν.
5.CPV: 45240000-1 (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ για υδραυλικά ζργα)
6. Είδοσ φμβαςησ: ΕΡΓΑ
7. Σόποσ Εκτζλεςησ:NUTS: EL 533
8. Σίτλοσ:«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ»
9.Ο ςυνολικόσπροχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 3.467.741,94 Ευρϊ και αναλφεται ςε:
Δαπάνθ Εργαςιϊν: 2.467.712,30€
Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):444.188,21€
Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):436.785,08€, που αναλϊνονται
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Πρόβλεψθ απολογιςτικϊν για διαχείριςθ ΑΕΚΚ χωρίσ ΓΕ&ΟΕ:97.700,00€
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ΓΕ & ΟΕ απολογιςτικϊν:17.586,00€
Σα τιμολόγια του αναδόχου δεν βαρφνονται με ΦΠΑ ςφμφωνα με το άρκρο 39α του Ν.2859/2000 (κϊδικασ ΦΠΑ)
10. Προςφορζσ: Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με τθν Διακιρυξθ και αφοροφν το ςφνολο του
ζργου. Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ.
11. Διάρκεια φμβαςησ:ορίηεται ςε δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
12. Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:
i
 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
ii
iii
κατθγορία του ζργου ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 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 Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
iv
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, 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.
τον βαθμό που καλφπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ του ςχετικοφ με
την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ Δ, καθϊσ και τισ λοιπζσ διεθνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται η
Ζνωςη, οι αναθζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγαθά, τισ υπηρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ
των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςη εξίςου ευνοϊκή με αυτήν που
v
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγαθά, τισ υπηρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τησ Ζνωςησ .



vi,

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19 και των
παρ. 1 (γ) και (ε) του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.
 Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι
προςφοράσ. ε 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)
13.Η ςφμβαςη δεν υποδιαιρείται ςε τμήματα.
14. Κριτήριο ανάθεςησ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει
τιμισ (χαμηλότερη τιμή).
15. Ωσ ημερομηνία και ϊρα λήξησ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 22/08/2022, θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 14:00μ.μ..
Ωσ ημερομηνία και ϊρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορϊν ορίηεται θ 26/08/2022, θμζρα Παραςκευι
και ϊρα 12:00μ.μ..
16. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ
του Ε..Η.Δ.Η.. (με ςυςτθμικό αρικμό 186741)www.promitheus.gov.gr, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό
φάκελο.
17. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά
τθ διάταξθ του άρκρου 97 του ν.4412/2016, για διάςτθμα 10 μθνϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.
18. Γλϊςςα Διαδικαςίασ:Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
19. Χρηματοδότηςη: Η χρθματοδότθςθ του ζργου καλφπτεται από το Πρόγραμμα «Π.Ε.Π. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2014-2020» με ςυγχρθματοδότθςθ από το Ε.Σ.Π.Α και Εκνικοφσ Πόρουσ
20. Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολήσ ςτον Ανάδοχο.
21. Απαιτοφμενεσ Εγγυήςεισ:Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016 εγγυητική επιςτολή
ςυμμετοχήσ 2% και ανζρχεται ςτο ποςό των #69.354,84€#εξιντα εννζα χιλιάδων τριακοςίων πενιντα τεςςάρων
ευρϊ και ογδόντα τεςςάρων λεπτϊν.
τθν 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.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 15.2
τθσ Αναλυτικισ διακιρυξθσ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 19 τθσ Αναλυτικισ διακιρυξθσ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται.
22.Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για τεχνικοφσ λόγουσ δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα
ι αν μζχρι τθ μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία
αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ αυτι
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κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ “Επικοινωνία”, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ
θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον
διακζτει, κακϊσ και ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ
www.promitheus.gov.grτου ΕΗΔΗ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των
προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά
των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.
23. Δημοςίευςη:Η δαπάνθ δθμοςίευςθσ κα βαρφνει τον ανάδοχο ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07,
όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 46 του Ν. 3801/2009.
Ο Διμαρχοσ

PANAGIOTIS VELIANIDIS
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i

Πρβλ. Άρκρο 25 του ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν μποροφν να καλοφν
ςυγκεκριμζνεσ τάξεισ/ πτυχία του ΜΕΕΠ ι του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

ii

Κατ’ αντιςτοιχία με τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ (αναφζρεται
θ κατθγορία ι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ εμπίπτει το ζργο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 45 του π.δ/τοσ
71/2019 ).

iii

Για τθν κατανόθςθ πρακτικϊν διαδικαςιϊν, ιδίωσ κατά τθν εξζταςθ τθσ ςυμμετοχισ τρίτων χωρϊν ςε διαγωνιςμοφσ,
βλ. τισ «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι τρίτων χωρϊν ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ»,
Βρυξζλλεσ, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.
iv
φμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ Δ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
v
Για το ζλεγχο των χωρϊν που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ δεσ τθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
vi
Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρκρου 91 ν. 4412/2016.

