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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)
Η Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε., ως Προϊσταμένη Αρχή, και δια της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας προκηρύσσει, με
ανοικτή διαδικασία, την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση κατασκευής του έργου: «Βελτίωση
προσβασιμότητας επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο του
Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή), Υποέργο : Τμήμα Α: Πύργος (σιδηροδρομική γραμμή) έως είσοδο
Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισμού: 3.750.000,00€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απρόβλεπτα, Αναθεώρηση και
ΦΠΑ), Πηγή Χρηματοδότησης: Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη –
Εκσυγχρονισμός- Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» ενταγμένο στο πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων με
κωδικό ΣΑ ΕΠ0011 και ενάριθμο 2019ΕΠ00110033, Κωδικός πράξης (ΟΠΣ) 5045654, Κωδικός CPV :
45233122-0 (κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς), Κωδικός NUT: EL633.
1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αναβάθμιση του περιαστικού τμήματος του δρόμου Πύργου –Κατακόλου
μέχρι την είσοδο Αγίου Ιωάννη σε μήκος 3370μ. Περιλαμβάνει κατασκευή ισόπεδων κόμβων, δημιουργία
ζώνης ποδηλάτου, πεζών, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού και ανακατασκευή οδοστρώματος.
2. 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.Δ.Ε.: www.pde.gov.gr.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας
μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων και σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α΄147) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα.
4. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τόσο η
παρούσα Προκήρυξη όσο και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ.
5. Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και σε έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών 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.
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.
6. Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα :
6Α. Για τα έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
1. 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 Διακήρυξης.
2.Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να
αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:
α) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ αξίας τουλάχιστον 375.000,00€
β) ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ αξίας τουλάχιστον 75.000,00€
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γ) Να τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας όπως αυτοί ορίζονται στην περ. ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 100 ν.
3669/208.
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.
6Β. Για τα έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών.
1. 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 Διακήρυξης.
2.Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να
αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:
α) Καταθέσεις σε τράπεζα τουλάχιστον 100.000,00€, ή
β) Πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 100.000,00€, ή
γ) Σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00€.
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.
7. Τεχνική & Επαγγελματική ικανότητα:
7Α. Για τα έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
1. 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 Διακήρυξης.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να
αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:
Στελέχωση από τεχνικό προσωπικό, ως προς τον αριθμό και την εμπειρία, αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον:
i. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Περιλαμβάνει έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Δ΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Γ΄
βαθμίδας τουλάχιστον (άρθρο 100 παρ.6α του ν. 3669/2008).
ii. Για το τεχνικό προσωπικό που δεν είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ απαιτείται να έχει αντίστοιχη εμπειρία ανά
βαθμίδα ΜΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 (παρ. 5-9) και η οποία προσδιορίζεται
βάσει των κάτωθι στοιχείων: a) Του τίτλου σπουδών, b) των ετών απασχόλησης στην κατασκευή, επίβλεψη
και μελέτη έργων από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του, και c) των ετών από την έναρξη άσκησης
του επαγγέλματός του.
7Β. Για τα έργα κατηγορίας Η/Μ εργασιών.
1. 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 Διακήρυξης.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις πρέπει να
αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:
i. ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ: Περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1)
τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό ΜΕΚ Δ΄
βαθμίδας (άρθρο 100 παρ.5α του ν. 3669/2008).
ii. Για το τεχνικό προσωπικό που δεν είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΚ απαιτείται να έχει αντίστοιχη εμπειρία ανά
βαθμίδα ΜΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 (παρ. 5-9) και η οποία προσδιορίζεται
βάσει των κάτωθι στοιχείων: a) Του τίτλου σπουδών, b) των ετών απασχόλησης στην κατασκευή, επίβλεψη
και μελέτη έργων από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματός του, και c) των ετών από την έναρξη άσκησης
του επαγγέλματός του.
8. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η/06/2020 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:30 μ.μ.
9. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η/06/2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
10. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 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. Επισημαίνεται ότι η εν
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λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι
οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
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 δηλαδή με το σύστημα προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
κατά ομάδες τιμών. 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 60.483,87€ εκδιδόμενη από το ΤΜΕΔΕ 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 Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε.» ή από ξένη Τράπεζα
που εκπροσωπείται νόμιμα στην Ελλάδα. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα είναι τουλάχιστον 7 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 6 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.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον ανάδοχο. Προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής στον Ανάδοχο
μέχρι ποσοστό 15% της σύμβασης του έργου. Προκαταβολή μέχρι ποσοστού 5% καλύπτεται από την
ισόποση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το δε υπόλοιπο 10%, εφόσον ζητηθεί,
καλύπτεται από ισόποση εγγυητική του αναδόχου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Ν.4412/2016. 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 ευρώ.
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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. της Π.Δ.Ε.
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