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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα, 05/01/2020
Α. Π.: οικ. Π∆Ε/∆ΤΕΑ/2199/9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες
συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Θολοπόταμος
και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού Π.Ε Αχαΐας» με προϋπολογισμό: 500.000,00 EURO
μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 45246410-0 κωδικός
NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 87183
Το έργο απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
03/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/02/2020,
ημέρα Δευτέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.
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, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 23/01/2020 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 28/01/2020.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά 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, 2. Ο Οικονομικός φορέας μπορεί συμμετέχει είτε μεμονωμένα
είτε ως μέλος ένωσης, 3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, με τις προϋποθέσεις της παρ. 3β του
άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 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
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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).
Οι εγγυητικές συμμετοχής είναι 8.064,00 € και πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος εννέα
μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών
και απευθύνονται τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΧΑΪΑΣ). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι εννέα μήνες από την
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕΠ 501 (τροποποίηση με την
59919/05-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡΡ465ΧΙ8-ΨΙΗ) απόφαση δέσμευσης ποσού 21.050.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και πρόκειται για υποέργο του αναγραφόμενου με κωδικό
2015ΕΠ50100002
έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
–
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού
21.050.000,00€.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Σύνδεσμος Εργοληπτών ΔΕ
Κανακάρη 101- Πάτρα ,ΤΚ 26221
info@spep.gr
2. Τ.Ε.Ε
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος
Τριών Ναυάρχων – Πάτρα
patra@tee.gr
3. Τ.Ε.Ε.
Καραγιώργη Σερβίας 4 ΤΚ 10248, Αθήνα
tee@central.tee.gr
4. ΤΣΜΕΔΕ- Κολοκοτρώνη 4, ΤΚ 10561, Αθήνα
gprot@tsmede.gr
5. Πανελλήνιο Ένωση Εργολάβων
Θεμιστοκλέους 4 ,ΤΚ 10678, Αθήνα
secretary@pesede.gr
ΠΕΔΜΕΔΕ – Ασκληπιού 23 ,ΤΚ 10680, Αθήνα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φάκελο Μελέτης έργου
2. Τοιχοκόλληση (Πίνακα Ανακοινώσεων)
3. Ανάρτηση στο διαδίκτυο

Ο Πρόεδρος Οικον. Επιτρ.
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
6.

