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ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 11813/24-09-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
π ρ ο σ κ α λ ε ί και κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ »
προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),
CPV: 45232420 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
β) τις διατάξεις του του άρθρου 32 παρ. 2γ. Του Ν. 4412/2016 περί διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης),
γ) την με αρ. 17/05/2021 Μελέτη και τεύχη δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
δ) την με αριθ. 260/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία :
1. συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για το ανωτέρω έργο,
2. εγκρίθηκαν η μελέτη και τεύχη δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου
με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ», προϋπολογισμού
74.400,00 € με ΦΠΑ,
3. εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σχετικής προκήρυξης για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν 4412/8-8-2016
“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
4. εγκριθηκε η πρόσκληση και καθορίστηκαν οι όροι της για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του
ως άνω έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης) του Ν.4412/2016.
ε) την ανάληψη υποχρέωσης, με α/α 556/2021
ζ) τους όρους της παρούσας και Το γεγονός ότι Συντρέχουν κατεπείγοντες λόγοι για την ανάθεση
καλεί
την εταιρεια ΑΦΩΝ Α.ΤΣΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, με αριθμό μητρώου (ΜΕΕΠ) 29450, με έδρα στην
οδό Ι. ΣΤΑΙΚΟΥ 21 - ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΦΜ 998661660, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΗΛ 2641-0-29068
να υποβάλει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ως άνω έργου.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο γραφείο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου μας σχετική τεχνική
και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση μέχρι την 1/10/2021 με σφραγισμένη προσφορά
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας .

Άρθρο 1 Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας
1.1

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

Επ. Δεληγιώργη 2
30002
2643 0 22224
2643 0 22224
xaidobou@gmail.com

Πληροφορίες:

: ΧΑΙΔΩ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

1.2

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

1.3

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

1.4

Προϊστάμενη Αρχή : η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας που έχει έδρα τη
Βόνιτσα Αιτ/νιας

1.5

Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ακτίου Βόνιτσας

1.6

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διενέργειας διαπραγμάτευσης
Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί την 1/10/2021
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άκτιου Βόνιτσας:
Οδός ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3
Ταχ.Κωδ. 30002 ΒΟΝΙΤΣΑ
Τηλ. 26433 60112,26430 23896

και ώρα 12:00 π.μ, στα γραφεία της

Fax : 26430 22224
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, στο εξής Επιτροπή
Διενέργειας Διαπραγμάτευσης (ΕΔΔ), η οποία γνωμοδοτεί προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , η
οποία λαμβάνει τις σχετικές με τη διαδικασία αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και
κατακύρωσης κάθε μορφής ανάθεσης συμβάσεων.
Αν η διενέργεια της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία
για λόγους ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με σχετική επιστολή της.

Άρθρο 3: Τίτλος, προϋπολογισμός.
Ο τίτλος του έργου είναι:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ».
Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 € Ευρώ

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 4 μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης

Άρθρο 4: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Άρθρο 5: Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στη διαπραγμάτευση συνεπάγεται πλήρη
αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας της διαπραγμάτευσης, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα, στο σύνολό τους.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καμία
υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και
υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσης διαδικασίας είναι δεσμευτικά για τους
υποψηφίους.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης, , εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό
έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
ΑΡΘΡΟ 6: Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Γλώσσα σύνταξης όλων των δικαιολογητικών είναι η Ελληνική ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς αποτελούνται από δύο (2) διακριτούς φακέλους που
ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελοςμε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
(β) ένας (υπο)φάκελοςμε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να
υποβάλλουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Εγγύηση συμμετοχής ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 32Α του Ν.4412/2016
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου(καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.)(άρθρο 93 του Ν4412/2016)
3. Ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα
4. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου για όλα τα μέλη ΔΣ
5. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ήδεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου.
6. Υπεύθυνη δήλωση (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016).
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδας αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς στο σχετικό έντυπο
οικονομικής προσφοράς που παρέχεται στους υποψηφίους ως Παράρτημα της Μελέτης. Οι ανωτέρω
προσφερόμενες τιμές μονάδας αναγράφονται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς και
προσδιορίζεται η συνολική προσφερόμενη τιμή. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των μεταξύ τους στοιχείων
υπερισχύει το αναγραφόμενο ολογράφως ποσό και με διόρθωση στο έντυπο οικονομικής προσφοράς
προκύπτει η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου. Οι τιμές της προσφοράς αναγράφονται υποχρεωτικά
και επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ.
Γενικές Επισημάνεις :
-Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που
είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν στην αναθέτουσα αρχή .
-Οι προσφορές που περιέρχονται στην με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο του
διαγωνισμού.
-Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν το χρόνο της παράτασης με επιστολή
-Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)

μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
-Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από
την παρούσα δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς (και των δικαιολογητικών κατακύρωσης),
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Σημειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις
κ.ο.κ.), για τα οποία εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κυρωμένων αντιγράφων.
Επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2
β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013) σε κάθε δε περίπτωση να συνοδεύονται από νομίμως
επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν
σε αλλοδαπά πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των Μελών
αυτού, σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, είτε με την επίθεση της Επισημείωσης ("Αροstile") σύμφωνα
με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η
διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα
κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο
υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα,(iii) τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα και (iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη
χρονολογία και επικυρώσεις γνησίου υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.
Τονίζεται ότι:
α)Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει μετά από απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του
Δημου Ακτιου Βονιτσας,
β) Μεταγενέστερη προσφορά ή προσφορά με ελλειπή δικαιολογητικά δε γίνεται δεκτή
γ)Εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί,
δ)Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή
προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης,
ε) Η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής
και με ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από την
παραλαβή της υπηρεσίας. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο
φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία
και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200
του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την
αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου.
ζ)Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ.
Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και να φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή του
εκπρόσωπού του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς.

Άρθρο 7: Σύμβαση
Μετά την κατακύρωση, την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης, αποστέλλεται
έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος, μετά
την έγγραφη ειδοποίηση, υποχρεούται να προσέλθει στην αρμόδια υπηρεσία εντός το πολύ δέκα (10)
ημερών, προσκομίζοντας την εγγύηση καλής εκτέλεσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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