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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
µέσω Του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Π.∆.Ε., ως Προϊσταµένη Αρχή, και δια της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας
προκηρύσσει, µε ανοικτή διαδικασία, την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2016 ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ", Υποέργο: Αποκατάσταση βλαβών από θεοµηνία στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο εντός των ορίων του ∆ήµου Ήλιδας της Π.Ε Ηλείας», προϋπολογισµού:
600.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)/ 483.870,97 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα & Αναθεώρηση). Πηγή
Χρηµατοδότησης: Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε/ΣΑΕΠ 801), Κωδικός έργου:
2017ΕΠ80100008 Κωδικός CPV: 45233120-6 ( Έργα Οδοποιίας ).Κωδικός NUT: EL633.
Αντικείµενο της εργολαβίας είναι η υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλαβών που προκλήθηκαν στο
επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Ηλείας στα όρια του ∆ήµου Πηνειού µετά τις θεοµηνίες τους µήνες
Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του έτους 2016.
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 Π.∆.Ε.: www.pde.gov.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ισχύον πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής
διαδικασίας µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. άνω των ορίων και σε εφαρµογή του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
Η ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι η 28/6/2018.
Η παρούσα Προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης δηµοσιεύονται στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Επίσης, η
παρούσα Προκήρυξη δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο.
Στον διαγωνισµό δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 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∆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.
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. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα :
Για τις ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια καλύπτεται από
την προσκόµιση της Βεβαίωσης Εγγραφής αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία στο ΜΕΕΠ, που
απαιτείται για το δηµοπρατούµενο έργο και αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 23.4 της ∆ιακήρυξης.
Για τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια καλύπτεται
από δηλώσεις του κύκλου εργασιών για τις τελευταίες Οικονοµικές χρήσεις από τις οποίες να προκύπτει
ότι σε µία τουλάχιστον εξ αυτών περιλαµβάνεται δραστηριότητα παρόµοια –ποιοτικά και ποσοτικά -µε το
αντικείµενο της ∆ιακήρυξης.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης , υποβάλλουν ως δικαιολογητικά
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Οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονοµικές χρήσεις από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι σε µία τουλάχιστον εξ αυτών εµφανίζεται
δραστηριότητα µε αντικείµενο Οδοποιίας προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού µεγαλύτερου ή ίσου
των 483.000,00 Ευρώ.
Τεχνική & Επαγγελµατική ικανότητα:
Για τις Ελληνικές Ε.Ε. (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών) η Τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται
από την εγγραφή αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου, ως αυτή περιγράφεται
αναλυτικά στο άρθρο 23.4 της ∆ιακήρυξης. Συγκεκριµένα, οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι
στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 1η Τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.
α) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016,
µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την
αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου .
β)Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά κατάλογο των εργασιών
που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού ,της ηµεροµηνίας και
του φορέα ανάθεσης. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισµού από βεβαιώσεις
/πιστοποιητικά του φορέα ανάθεσης περί ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων
εργασιών.
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/8/2018 ηµέρα
παρασκευή και ώρα 14:00µ.µ. και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά
έκπτωσης κατά οµάδες τιµών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η πρωινή στις
27/8/2018.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Η Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα της
παρ.2(α), του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται
δεκτές.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό θα κατατεθεί, από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, εγγύηση
συµµετοχής, συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα, ποσού 9.677,42, εκδιδόµενη από το ΤΜΕ∆Ε ή από
αναγνωρισµένη Τράπεζα, που λειτουργεί νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ε.Ε, του Ε.Ο.Χ. και σε κράτη που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία «περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε.» ή από ξένη Τράπεζα
που εκπροσωπείται νόµιµα στην Ελλάδα. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα είναι τουλάχιστον 10 µηνών,
µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 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. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 µήνες.
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε έγγραφο της
Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόµιµη ελληνική
µετάφραση.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση πριµ στον ανάδοχο. Οι πληρωµές του αναδόχου θα γίνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος
θα γίνεται σε EURO.
Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της ΑΕΠΠ εντός προθεσµίας (α) δέκα (10) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση
της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10)
ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του
ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής
κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363
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18. του ν. 4412/2016. ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, διέπονται από τις διατάξεις του
Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).
19. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι οχτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
20. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Π.∆.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. της Π.∆.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
NIKOLITSA ANTONOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.07.05 11:30:36
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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