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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
KACHRIMANIS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016
(ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
Τ Μ Η Μ Α Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
Επωνυμία και διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας/ Δ/νση Τεχνικών Έργων.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο-Κύπρου,
TK
30200,
Μεσολόγγι,Ελλάδα,
NUTS:
EL631
(Aitoloakarnania).
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdp7@aitnia.pde.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Καχριμάνης Νικόλαος, τηλ. 2631361640, φαξ: 2631026845
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.pde.gov.gr
Σοιχεία επικοινωνίας:
- Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
- Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 04/12/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09/12/2019.
.
Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Η σύμβαση δεν ανατίθεται από Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και δεν αφορά από κοινού διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

Τ Μ Η Μ Α ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Τίτλος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ».

CPV: 45233141-9
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)
Σύντομη Περιγραφή: Η παρούσα εργολαβία αφορά στη συντήρηση και βελτίωση των επαρχιακών δρόμων
ορεινής Τριχωνίδας, περιοχής δήμου Θέρμου ).
Αντικείμενό της είναι η άρση της επικινδυνότητας των Ε.Ο για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες
που προβλέπονται να εκτελεστούν αφορούν κυρίως σε:
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Καθαρισμούς και διανοίξεις τάφρων απορροής όμβριων ή και επένδυση τους με σκυρόδεμα, κατασκευή μικρών
τεχνικών έργων ( μικρά τοιχεία αντιστήριξης, κ.λ.π.) , αποκαταστάσεις καθιζήσεων επαρχιακών δρόμων με
κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα ,αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοτάπητα με φρεζάρισμα ασφαλτοτάπητα,
κατασκευή ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας , στηθαία ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων και
διαγραμμίσεις.
Εκτιμώμενη συνολική αξία(χωρίς Φ.Π.Α): 2.822.580,65 ΕΥΡΩ
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

Τ Μ Η Μ Α ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:
Α) Προϋποθέσεις συμμετοχής:
●Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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 ΣΔΣ, 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.
●Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
●Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1
(ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
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 (πχ κοινοπραξία).
Β)Κριτήρια επιλογής:
Β1)Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή
της οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ,όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4199/2013 για την 3η
τάξη και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον
αντίστοιχη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, όπως προσδιορίζεται ανωτέρω και συγκεκριμένα τα
αναφερόμενα στις παρ. 6β, 6γ και 6δ του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως ισχύουν.
Β3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
(i)Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα απαιτείται οι οικονομικοί φορείς κατά την υποβολή της
οικονομικής προσφοράς, να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική στελέχωση, εμπειρία κλπ , όπως αυτά ορίζονται
στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 για την 3η τάξη και άνω στην κατηγορία Οδοποιίας και στο άρθρο 75 του
Ν.4412/2016.
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(ii) Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, θα πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον στην τεχνική τους στελέχωση τα αναφερόμενα στην παρ. 6α του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4199/2013
Οι οικονομικοί φορείς θα προσέρχονται στην Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας(οδός Διοικητήριο,
Μεσολόγγι), όπου θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι επισκέφτηκαν τους δρόμους που θα συντηρηθούν με το
δημοπρατούμενο έργο, ότι έλαβαν πλήρη γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου
και ότι τις αποδέχονται ανεπιφύλακτα και θα λαμβάνουν από την Υπηρεσία σχετική βεβαίωση η οποία θα
χορηγείται μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την προθεσμία υποβολής των προσφορών.
Γ)Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 56.451,61 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η
εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε στον κύριο του έργου ήτοι:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ είτε στον φορέα κατασκευής του έργου ήτοι:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και θα ισχύει για τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ (9) μήνες
και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι
16/10/2020
.

Τ Μ Η Μ Α IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για δημόσιες
συμβάσεις έργων άνω των ορίων του Ν.4412/2016.
Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρα 86 και 95 του Ν.4412/2016.
Όροι οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων(με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών), θα συνταχθεί ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.
4412/2016.
Προθεσμία υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/12/2019,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/12/2019,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Φάκελος προσφοράς:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά
τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΕΝΝΕΑ (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Χρηματοδότηση: Το έργο: << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ,
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ >> , χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ο
(ΣΑΕΠ 501) ως το 42 υποέργο του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (σε
συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», με Κ.Α: 2014ΕΠ50100000.
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Διαδικασίες Προσφυγής:
Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ , με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος
προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α
και σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης: 07/11/2019 και ο αριθμός
προκήρυξης στο TED :2019/S 216-529061.
.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ.Α.Π.Π.Υ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ 2300/2019 (ΑΔΑ : 7ΝΥΥ7Λ6-ΡΣ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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