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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΡ. Πρωτ: 148621/2773/14-5-2018

ΕΡΓΟ: Νέο Διώροφο κτήριο με υπόγειο
α) Δυο (2) στέγες υποσ/μενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
– Οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων
β) Κέντρο Διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας
για τα άτομα με νοητική υστέρηση
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Πάτρα. Ν. Αχαΐας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.100.000,00 Ευρώ (€)
Kωδικος CPV: 45215221-2
Κωδικός ΝUTS: EL 632 (ΠΕ. ΑΧΑΙΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του 1ΟΥ υποέργου «Νέο
διώροφο κτήριο με υπόγειο α) Δύο (2) στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ)οικοτροφεία των επτά (7) ατόμων β) Κέντρο διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας για άτομα
με νοητική υστέρηση» της πράξης «Νέο Διώροφο κτίριο με υπόγειο για άτομα με Νοητική
Υστέρηση» με το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης ανοικτού τιμολογίου με κατ’ αποκοπή
τμήματα του άρθρου 95 2 (β) του Ν. 4412/2016, προϋπολογισμού 1.470.000,34 € και
συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 2.100.000,00 €.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από
Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του προγράμματος «Άξονας Προτεραιότητας- Ανάπτυξη –
εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020» μέσω ΠΔΕ με ΣΑ (κωδικός εναριθμου) 2016ΕΠ00110094 και κωδικό πράξης ΟΠΣ:
5002238.
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
στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Συστημικός αριθμός
διαγωνισμού Α/Α : 72655
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/07/2018, ημέρα
Τρίτη - Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/07/2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00.
π.μ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν.4412/2016 για το σύστημα «με ελεύθερη συμπλήρωση του
ανοιχτού τιμολογίου» με κατ’ αποκοπή τμήματα συμφωνά με το άρθρα 3 και 24 της διακήρυξης .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
(Σ.Υ.Δ)-ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ(7) ΑΤΟΜΩΝ Β)ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ »
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Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΑΞΗΣ 2η και άνω και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΞΗΣ 1η και άνω 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 εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και εχουν συναψει διμερεις η πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.,
3. 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). Κατά τα λοιπά ως το τεύχος διακήρυξης.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :
α)κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 1.381.150,39€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα),
β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 309.350,00€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα).
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 33.870,97 ευρώ ( τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ
οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εικοσιτέσσερις μήνες (24).
Παράλληλα προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των
εγγράφων της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον
διαθέτει).
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29/06/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 04/07/2018 σε περίπτωση αργίας τίθεται η
προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.
Πάτρα, 14/05/2018.
Ο Δ/ντης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Αχαΐας
Α. ΚΟΡΚΟΣ με βαθμό Α
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI TASIOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.05.18 12:14:41 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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