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FAX : 26310-26845

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ 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 30, TK 30200, Μεσολόγγι,Ελλάδα, NUTS: EL631
(Aitoloakarnania).
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tse2@aitnia.pde.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Λευκιμιάδης Χαρ., τηλ. 2631361613, 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.
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: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΤΜΗΜΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ»

CPV: 45233120-6
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL631 (Aitoloakarnania)
Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά στην βελτίωση της 54ης Επαρχιακής οδού και συγκεκριμένα στο τμήμα :
Τριανταφυλλέϊκα - Διποταμιά. Με την υλοποίησή του θα βελτιωθεί η βατότητα της οδού και θα καταστεί
ασφαλέστερη η διέλευση των οχημάτων .
Εκτιμώμενη συνολική αξία(χωρίς Φ.Π.Α): 3.064.516,13 ΕΥΡΩ.
Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ(18) ΜΗΝΕΣ 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,
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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 (γ) και (ε)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.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ,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.
Β2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια:
Δεν ζητούνται πρόσθετες απαιτήσεις, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την εγγραφή
και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου .
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.
Β3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:

Δεν ζητούνται πρόσθετες απαιτήσεις, πέραν των προβλεπόμενων στο π.δ. 71/2019 (Α` 112), για την
εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων, αντίστοιχου προϋπολογισμού και κατηγορίας έργου .
Γ)Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 61.290,32 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.

Τ Μ Η Μ Α IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για
δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω 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 26/07/2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/07/2022, ημέρα
Πέμπτη 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 .
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Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) 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 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ
001) με Κ.Ε: 2021ΕΠ00100058.
Διαδικασίες Προσφυγής:
Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 1548/2021 (ΑΔΑ : ΩΤΦ07Λ6-ΟΦΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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