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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ
«Ππομήθεια Νέων κιάζηπων για ηην Πεπιοσή ηηρ Λίμνηρ
ππορ Ανηικαηάζηαζη ηων Παλαιών»
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Ππομήθεια Νέων κιάζηπων για ηην Πεπιοσή ηηρ Λίμνηρ ππορ
Ανηικαηάζηαζη ηων Παλαιών», πξνυπνινγηζκνχ 119.994,80€ κε Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ:
Αναθέηοςζα απσή: Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Αγίνπ Νηθνιάνπ
Είδορ αναθέηοςζαρ απσήρ: ΝΠΓΓ
Οδόρ: Αθηή Θεκηζηνθιένπο & Λαζζέλνπο, Άγηνο Νηθφιανο
Σασ.Κωδ.: 72100
Σηλ.: 2841022227
Telefax: 2841022227
E-mail: info@ltlassithi.gr
Ιζηοζελίδα: www.dimosagn.gr
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ππάξρεη κέζσ ηεο
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
3. Κωδικοί CPV: 45223210-1, 39522120-4, 45111100-9.
4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ:
EL 432 (Λαζίζη)
5. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα θαη ρσξνζέηεζε
λέσλ ζθηάζηξσλ (πέξγθνιεο) ζηελ ιίκλε Αγίνπ Νηθνιάνπ. Μηα παξέκβαζε πνπ έρεη ζηφρν ηελ αηζζεηηθή
αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο κε ζεβαζκφ ζηα αμηφινγα θαη δηαηεξεηέα θηίξηα αιιά θαη ηελ ηφλσζε ηεο
εηθφλαο ηεο ιίκλεο ζηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ ηφπνπ. Οη λέεο πέξγθνιεο ηεο ιίκλεο αθνινπζνχλ ιηηή
ζρεδίαζε ελψ ν βαζηθφο άμνλάο ηεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε σο πξνο ηε ρξήζε.
Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 96.770,00€ σωπίρ Φ.Π.Α. (119.994,80€ κε
Φ.Π.Α. 24%).
6.

Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Απαγνξεχνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.

7. Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ: Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά θαη λα ηα
ηνπνζεηήζεη ζηα ζεκεία πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο – Παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί εληφο δύο (2) μηνών απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
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8. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:
8.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) 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.
8.2 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
8.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ.
9. Κπιηήπιο ανάθεζηρ: Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ.
10. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθφ ηξφπν κέζσ ηεο πιαηθφξκαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) ζηε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
Η καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηων πποζθοπών είναι η 17η Δεκεμβπίος, ημέπα Δεςηέπα και
ώπα 10:00.
Η διαδικαζία θα διενεπγηθεί με σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ ηος Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών
Δημοζίων ςμβάζεων (Ε..Η.Δ.Η..), η οποία είναι πποζβάζιμη μέζω ηηρ Διαδικηςακήρ πύληρ
www.promitheus.gov.gr , ηην 17η Δεκεμβπίος, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 10:00.
11. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δέκα (10) μηνών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
12. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή
13. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 30-7135.20 ζρεηηθή
πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 ηνπ Φνξέα.
14. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: Κάζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ Σίηιν 3 ηνπ
Ν.4412/2016 έλδηθσλ βνεζεκάησλ, λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. (άξζξν 360 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016).
Η άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζεη σλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ
ηνπ Σίηινπ 3 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
(άξζξν 360 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016).
Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ εθηφο απφ ηελ
πξναλαθεξφκελε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. (άξζξν 360 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016).
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο,
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗ.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. (άξζξν 361 ηνπ
Ν.4412/2016).

ΑΔΑ: ΩΥ6ΙΟΞΑ1-ΥΛΖ

18PROC004034329 2018-11-20

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ (0,50%) ηεο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ δελ κπνξεί λα
είλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζίσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ. Αλ ηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δελ πξνθχπηεη ε πξνυπνινγηζζείζα αμία ηεο, γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, θαηαηίζεηαη παξάβνιν χςνπο εμαθνζίσλ (600) επξψ. (άξζξν 363 παξ.1 ηνπ
Ν.4412/2016).
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε
πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ
θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ
366. (άξζξν 364).
Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη ηνπ ΠΓ 39/2017.
15. Δημοζιεύζειρ: Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξνχληαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΗΜΓΗ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Η.ΓΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr, κε πζηεκηθφ Αξηζκφ : 66108
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :
 ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα (Αλαηνιή) θαη
 ζε κία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα (Νέα Δπαξρία)
Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)
Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα
θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :
www.dimosagn.gr ζηελ δηαδξνκή : www.dimosagn.gr ► ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ – ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΙ.
16. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.935,00 επξψ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
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