ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ

ΔΡΓΑΙΑ : Γημιοςπγική απαζσόληζη
παιδιών για ηο καλοκαίπι
ηος 2016
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 48.780,49 εςπώ πλέον ΦΠΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΑΙΓΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΟΤ 2016»
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΔΤΚΗ
πξνθεξύζζεη
πξόρεηξν κεηνδνηηθό δηαγσληζκό γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζην πξόγξακκα
«Γεκηνπξγηθή απαζρόιεζε παηδηώλ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2016» κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, πξνϋπνινγηζκνύ 60.000,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%.
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

α)
β)
γ)
δ)
δ)

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο :
Τνπ Π.Γ. 28/80 "πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ΟΤΑ".
Τνπ Ν 3463/2006 "Ο Νένο Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”.
Τνπ Ν. 3852/2011.
Τνπ Ν. 4281/2014.
Τσλ ινηπώλ λόκσλ, δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ πνπ ηζρύνπλ.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Πποϋπολογιζμόρ
Η δαπάλε ησλ εξγαζηώλ
έρεη πξνϋπνινγηζζεί ζε 60.000,00 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη ζα ρξεκαηνδνηεζεί από πηζηώζεηο ηνπ
Γήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα από πηζηώζεηο πνπ βαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016 ζηνλ ΚΑ 00-6142.0013.

2

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σόπορ και σπόνορ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Λπθόβξπζεο (Αγίαο
Βαξβάξαο 25), ηελ8 Αππιλίος 2016, εκέξα Παπαζκεςή ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνύ. Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνύ νξίδεηαη ε 10:00 θαη ώξα ιήμεο ηεο
απνδνρήο ησλ πξνζθνξώλ ε 11:00.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά όια κε πνηλή απνθιεηζκνύ:
1. Πεπιγπαθή ηος ππογπάμμαηορ πνπ ζα πξνζθέξνπλ, ζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο-ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ηόζν ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
πξνγξάκκαηνο, όζν θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο απηνύ.
2. Πηζηνπνηεηηθά όηη άζθεζαλ ή αζθνύλ παξόκνηεο εξγαζίεο κε επηηπρία θαη λα
αλαθέξεηαη ην ύςνο ηεο ζύκβαζεο.
3. Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001-2008 ηεο εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, γηα
ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε παξόκνησλ δξαζηεξηνηήησλ.
4. Τελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηεο
παξνύζαο.
5. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.
6. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 πνπ ζα δειώλνπλ όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο δηαθήξπμεο ηελ νπνία απνδέρνληαη αλεπηθύιαθηα.
7. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη όηη έιαβαλ
γλώζε ησλ επηηόπησλ ζπλζεθώλ ηνπ έξγνπ θαη όηη αλαιακβάλνπλ αλεπηθύιαθηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ.
8. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 γηα ηνλ ρξόλν έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ. Θα
εθηηκεζεί ε δπλαηόηεηα άκεζεο αλάιεςεο ησλ εξγαζηώλ.
9. Υπεύζπλε δήισζε ηνπ Νόκνπ 1599/86 όηη όιν ην πξνζσπηθό ζα είλαη
αζθαιηζκέλν ζην ΙΚΑ ή ζε άιια αζθαιηζηηθά ηακεία.
10.

Βεβαίσζε γηα ηελ εμαζθάιηζε θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ κεηαθνξά ησλ παηδηώλ ζε πεξίπησζε θαύζσλα.
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11. Μηθξόηεξν θάθειν θαιά θιεηζκέλν πνπ λα πεξηέρεη ηελ οικονομική πποζθοπά
θαη ζα θέξεη εμσηεξηθά ην Ολνκαηεπώλπκν-Παηξώλπκν θαη ηε Γηεύζπλζε ηνπ
δηαγσληδόκελνπ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκό γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 2% (δύν ηνηο εθαηό) επί ηεο
ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο, ρσξίο ην ΦΠΑ, ήηνη 975,60 επξώ θαη
απεπζύλεηαη πξνο ηνλ δεκνπξαηνύληα ΟΤΑ. Θα παξέρεηαη κε ηζόπνζε εγγπεηηθή
επηζηνιή ή γξακκάηηα ηνπ Τ.Π. & Γ. ή Τξαπέδεο.
Η εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 60 εκεξνινγηαθώλ
εκεξώλ, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγύεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη
ππόςε.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Σπόπορ διενέπγειαρ διαγωνιζμού
Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ κέρξη ηελ 8
Απξηιίνπ θαη ώξα 11:00 πνπ ιήγεη ε πξνζεζκία παξάδνζεο.
Σε θάζε θάθειν γξάθεηαη ν αύμνληαο αξηζκόο ηεο παξάδνζεο κε ηε ζεηξά πνπ
κνλνγξάθεηαη από ηελ Δπηηξνπή θαη κλεκνλεύεηαη ζην πξαθηηθό.
Μεηά ηε ιήμε ηεο δεκνπξαζίαο απαγνξεύεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα
παξαιεθζνύλ άιιεο πξνζθνξέο. Μόλν αλ παξήιζε ε ώξα επίδνζεο ησλ
πξνζθνξώλ θαη ζπλερίδεηαη ε επίδνζε κε ζηαζεξή ξνή, ηόηε κόλν ζπλερίδεηαη θαη
κεηά ηελ θαζνξηζκέλε ώξα.
Μεηά ηελ ιήμε ηεο παξαδόζεσο ησλ πξνζθνξώλ ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη
δεκόζηα θαη αξρίδεη από ηελ Δπηηξνπή ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ
θαηά ζεηξά επηδόζεσο θαη γξάθνληαη ζην πξαθηηθό ηα ζε θάζε θάθειν
επξηζθόκελα έγγξαθα πεξηιεπηηθά κελ, αιιά θαηά ηξόπν πνπ λα δείρλεη εάλ
ζπκθσλνύλ ή όρη κε ηνπο όξνπο ηεο Γηαθεξύμεσο, πξάγκα πνπ αλαθνηλώλεηαη
ζηνπο παξηζηάκελνπο.
Ο εζσηεξηθόο θάθεινο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηό θάθειν θαη πνπ πεξηέρεη
ηελ πξνζθνξά παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο, γξάθεηαη δε πάλσ ζ’ απηόλ ν ίδηνο
αξηζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ, ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε,
δηθαηνινγεηηθώλ παξνπζία ησλ δηαγσληδόκελσλ
ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη
κπζηηθά.
Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη θαη ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη
απνθαζίδεη γηα απηνύο πνπ ηπρόλ απνθιεηζηνύλ, έρνληαο ππόςε ηελ παξνύζα
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δηαθήξπμε. Σηελ ζπλέρεηα αλαθνηλώλνληαη δεκόζηα ηα νλόκαηα όζσλ
απνθιείζηεθαλ θαζώο θαη νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηνπο. Οη επί ηεο δηεμαγσγήο ηεο
δεκνπξαζίαο ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη εηο ηελ δηελεξγήζαζα ηελ δεκνπξαζία
επηηξνπή κέρξη θαη ηεο επνκέλεο από ηεο δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο
εξγαζίκνπ εκέξαο ή ηεο επνκέλεο ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο.
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, επηθπιάζζεηαη λα εθδώζεη ηελ
απόθαζε ηεο γηα ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ (εμέηαζε ελζηάζεσλ) ζε
επόκελε ζπλεδξίαζε.
Τν απνηέιεζκα ηεο Γεκνπξαζίαο αλαθνηλώλεηαη ζε λέα δεκόζηα ζπλεδξίαζε, ε
εκεξνκελία θαη ώξα ηεο νπνίαο νξίδεηαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο Γεκνπξαζίαο
θαη θαηαρσξείηαη ζην πξαθηηθό. Η ζπλεδξίαζε ζα γίλεη παξνπζία ησλ
ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό θαη ε θαηαθύξσζε ζα γίλεη αθνύ ιεθζνύλ ππόςε
ην πξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ, νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη νη ηπρόλ ελζηάζεηο.
Αλ κηα νπνηαδήπνηε πξνζθνξά πεξηέρεη όξνπο ή άιιε κνξθή αληηπξνζθνξάο
είλαη απαξάδεθηε θαη απνξξίπηεηαη.
Αλάδνρνο αλαδεηθλύεηαη απηόο πνπ έδσζε ηε ρακειόηεξε πξνζθνξά.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ππνγξάθνληαη από ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ θαη
ηνλ κεηνδόηε.
Αλ ν κεηνδόηεο πνπ αλαθεξύρζεθε αξλεζεί ή κε θάζε ηξόπν απνθύγεη ηελ
ππνγξαθή ησλ πξαθηηθώλ ηεο δεκνπξαζίαο, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε εγγύεζε πνπ πεξηέρεηαη
ζην Γήκν ρσξίο
δηαδηθαζία θαη γίλεηαη λέα δεκνπξαζία ζε βάξνο ηνπ θαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο ηεο
δηαθήξπμεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, δει. αλ ην απνηέιεζκα είλαη θαηώηεξν από
ηελ πξώηε δεκνπξαζία, είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δεκηά ν έθπησηνο θαη
επηβαξύλεηαη απηήλ. Η δεκηά βεβαηώλεηαη από ην δήκν κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία,
θαη εηζπξάηηεηαη ζαλ θαλνληθό έζνδν.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Δνζηάζειρ
Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ κπνξνύλ λα
ππνβιεζνύλ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε κέξα από ηελ δηεμαγσγή ηεο
Γεκνπξαζίαο θαη κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα από ηελ αλαθνίλσζε ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ - ύμβαζη
Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ εγθξίζεσλ, ν
αλάδνρνο ππνρξενύηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο λα πξνζθνκίζεη
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο.
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Η εγγύεζε ζα είλαη ζε επξώ. Θα θαιύπηεη ην 5% (πέληε ηνηο εθαηό) ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ Φ.Π.Α) θαη ζα ζπληάζζεηαη θαηά
ηνλ ηύπν πνπ ηζρύεη ζην Γεκόζην. Γηα ηελ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηζρύνπλ όινη
νη αλαθεξόκελνη ζην άξζξν 5 ηεο παξνύζαο όξνη εθηόο ηνπ πνζνζηνύ θαη ηνπ
ρξόλνπ ηζρύνο, πνπ νξίδεηαη ζε πέληε (5) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ςμβαηικά ζηοισεία
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο
ηεο
παξνύζαο
δηαθήξπμεο
θαη
ησλ
ζπκβαηηθώλ
ηεπρώλ
πνπ
αιιεινζπκπιεξώλνληαη θαη είλαη θαηά ζεηξά ηζρύνο ηνπο ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο ηα παξαθάησ:
Α) Η παξνύζα δηαθήξπμε.
Β) Πεξηγξαθή-Πξνδηαγξαθέο θαη ν Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Γιάπκεια εκηέλεζηρ επγαζιών
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηηο 16 Ινπλίνπ έσο ζηηο 9 Σεπηεκβξίνπ
2016 θαη ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Γημοζίεςζη
Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Διιεληθό Τύπν, πέληε κέξεο πξηλ
ηνλ Γηαγσληζκό, δειαδή ζηηο εθεκεξίδεο ΑΘΜΟΝΙΟ ΒΗΜΑ & ΑΜΑΡΤΙΑ, ζην
πξόγξακκα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ», ζην ΚΗΜΓΣ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ
www.likovrisipefki.gr. Οη δαπάλεο δεκνζηεύζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξύμεσο ζα
βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε εξγαζία, νη ζρεηηθέο δε
απνδείμεηο πιεξσκήο πξνζθνκίδνληαη απαξαίηεηα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζύκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 14ο
Τποσπεώζειρ αναδόσος
Να δηαζέηεη επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθό θαη λα εθηειεί
αλειιηπώο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξηγξαθή ή όπσο δηαθνξεηηθά
ηνπ ππνδεηρζεί από ηνλ δήκν αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο αζηπλνκηθέο θαη
πγεηνλνκηθέο θαη αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ.
Ο αλάδνρνο ηειεί πάληα ππό ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ πξνο ηηο εληνιέο ηνπ
νπνίνπ θαη ηηο νδεγίεο, παξαηεξήζεηο νθείιεη απόιπηε ζπκκόξθσζε, ππαθνή θαη
επξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εξγαζία ηνπ.
Κάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο βαξύλεη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ αλάδνρν (θαύζηκα, βιάβεο κεραλεκάησλ, κηζζνί
πξνζσπηθνύ, αζθάιηζηξα θιπ.).
ΑΡΘΡΟ 15ο
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ηνπ Ν 3463/2006 "Ο Νένο Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”, ηνπ ΠΓ
28/1980 "Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηώλ ησλ ΟΤΑ" , ηνπ Ν.3852/2010
θαη ηνπ Ν. 4281/2014. Γηα ην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κπνξνύλ νη
ελδηαθεξόκελνη λα ιάβνπλ γλώζε από ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ πιεξνθνξίεο, ηει
2132051728-2132051738.
Λπθόβξπζε, 8 Φεβξνπαξίνπ 2016
Ο Γήκαξρνο

Αλαζηάζηνο Β. Μαπξίδεο

