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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» &
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
«Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:162.440,00€

Ο ∆ήµαρχος Μύκης
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την κατασκευή
του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης», προϋπολογισμού
162.440,0 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων και του Φ.Π.Α.24%).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ,Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541352326
Fax: 2541352335
E- mail: dimitra.ploumistou@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr/
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Συστημικός Αριθμός:152703
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011252245. και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Κατασκευή
παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης».
2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. και στο δημόσια προσβάσιμο χώρο ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μύκης, κατά τις
εργάσιμες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
3.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους, σε οικισμούς του Δήμου Μύκης.
CPV :Κούνιες παιδικής χαράς (CPV 37535210-2),
Τραμπάλες για παιδικές χαρές (CPV 37535250-4),
Εξοπλισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές(CPV 37535220-5),
Εξοπλισμός παιδικής χαράς (CPV 37535200-9), Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς (CPV
43325000-7)
Πάγκοι – Καθίσματα (CPV 39113300-0),
Φωτιστικά σώματα (CPV 34991000-0),
Περιφράξεις (CPV34928200-0),
Επενδύσεις δαπέδων (CPV 44112200-0).
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με
προϋπολογισμό 67.357,24€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΕΡΓΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 42.077,92€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ)
κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό21.338,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
5. Χρονοδιάγραμμα έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν
ογδόνται (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
6. Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 (α)
του Ν.4412/2016, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας
εκφρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
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7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών

που

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
7.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
7.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου
19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
7.4 Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να
είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση.
8. Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών-αποσφράγισης: Ως
ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/3/2021 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 ., στην Ελληνική γλώσσα , σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η …26/3/2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ..
9. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής που ανέρχεται στο ποσό των 2.620,00 Ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Μύκης. Η
προθεσμία ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών του διαγωνισμού.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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12. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγιση CLLDLEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και
συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1/ΣΑΕ2017ΣΕ08210000
Ο Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 0011252245
13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(www.promitheus.gov.gr ) για τουλάχιστον δέκα πέντε 15) ημέρες και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα www.diaygeia.gr , στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www.dimosmykis.gr/).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 66 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
14. Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ
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