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κάηω ηων οπίων ηος Ν. 4412/2016
1. Ο Δήκνο Αλσγείσλ Μνκνχ ΡΕΘΤΛΜΟΤ πξνθεξχζζεη Γημόζιο Ανοικηό Ηλεκηπονικό
Γιαγωνιζμό, κέζσ ηνπ Ε..Η.ΔΗ.., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ αλάζεζε
ηνπ έξγνπ ΒΔΛΣΙΧΣΙΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΓΡΟΣΟΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΗ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΓΗΜΟΤ
ΑΝΧΓΔΙΧΝ , κε εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία 1.990.000,00 €.
2. Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ: α) θαηεγνξία ΟΔΟΠΟΘΘΑ κε
πξνυπνινγηζκφ 1.604.838,71, (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ θαη ΟΕ θαη απξφβιεπηα).
3. 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, ζην ΙΗΛΔΗ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
www.anogeia.gr. Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ _____________, ε αλαζέηνπζα
αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο _____________. Πιεξνθνξίεο θνπιά Ζαραξεληα
ηει.: 2834032500.
4. Ο Σχπνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο & Δξαζηεξηφηεηα πνπ απηή αζθεί είλαη: Απσή ηοπικήρ
αςηοδιοίκηζηρ / Γενικέρ Γημόζιερ Τπηπεζίερ
5. Η ζχκβαζε δελ αθνξά απφ θνηλνχ δηαδηθαζία δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη δελ αλαηίζεηαη απφ
θεληξηθή αξρή αγνξψλ.
6. O Ισδηθφο Ιχξηνπ Κεμηινγίνπ CPV είλαη [45233120-6]
7. Ο Αλνηθηφο Ηιεθηξνληθφο Δηαγσληζκφο θαη ε επηινγή Αλαδφρνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Μ.4412/2016 (ΦΕΙ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’) Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
8. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ. Εληφο ηξηψλ 3 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή, πξνζθνκίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο.
9. ΛΟΜΟ ε ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ, γίλεηαη δεθηή.

10. Γηα ην ρξφλν ηζρχνο πξνζθνξψλ, θάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ
ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Μ.4412/2016, γηα
δηάζηεκα έξι (6) μηνών, απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
11. Ηκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
_____________, εκέξα _____________ θαη ψξα 10:00 π.μ.
Ηκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε
_____________, εκέξα _____________ θαη ψξα 10:00 π.μ.
12. Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ην επη κέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ζε αθέξαηεο
κνλάδεο επη ηεο εθαηφ (%) θαηά θαηεγνξία εξγαζηψλ.
13. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ζην δηαγσληζκφ, έρνπλ Φπζηθά ή Μνκηθά Πξφζσπα, ή Ελψζεηο απηψλ
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηεγνξία __________________ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα
ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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.
14. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο Έλσζεο.
15. Οη Ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Μ.4412/2016.
Δελ 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 (π.ρ. θνηλνπξαμία).
16. Κφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Μ.4412/16 θαη ην άξζξν 22 ηεο
δηαθήξπμεο.
17. Ωο Ιξηηήξηα επηινγήο θαη ζε φηη αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα,
ππνβάιινπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Λ.Ε.ΕΠ., ζηελ 3η ηάξη και άνω, ζηελ θαηεγνξία
ΟΔΟΠΟΘΘΑ. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε- κέιε ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI
ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
18. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» θαη Πξνθαηαβνιή δελ ζα
ρνξεγεζεί.
19. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Μ. 4412/2016,
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 0,00 ΕΤΡΩ θαη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ 30 εκεξψλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 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.
20. Απαγνξεχνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
21. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί, επίζεο, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Δήισζεο (ΣΕΤΔ).

22. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δώδεκα μήνερ απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
23. Η έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ θαη ε έγθξηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο
απνθαζίζηεθαλ κε ηελ ππ' αξηζκφ ______________ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ
Δήκνπ. Η δηάζεζε ηεο πίζησζεο έρεη γίλεη κε ηελ ππ’ αξηζκφ ______________ Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί, επίζεο, απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ.
24. Απηή ε Πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζην ΙΗΛΔΗ, ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν
66 ηνπ Μ. 4412/2016, ζηελ ηζηνζειίδα www.anogeia.gr ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο
θαη αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα "Δηαχγεηα" diavgeia.gov.gr
Ο Γήμαπσορ

ωκπάηηρ . Κεθαλογιάννηρ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ανώγεια 03/11/2020
Η Αν. Πποϊστάμενη ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ,
ΠΕΡΘΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΘ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ

Ανώγεια 03/11/2020
Οι ςντάξαντερ

Ζασαπένια κοςλά

Κονιού Ειπήνη

