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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489943-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πύργος: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
2020/S 202-489943
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες

Πύργος
27 -10-2020
Αριθ.Πρωτ.:281585/4587

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47
Πόλη: Πύργος
Κωδικός NUTS: EL633 Ηλεία
Ταχ. κωδικός: 271 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aanast@ilia.pde.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2621360269
Φαξ: +30 2621033278
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Μελέτη οριοθέτησης - διευθέτησης σε υδατορέματα τής Π.Ε. Ηλείας» — Υποέργο: «Μελέτη οριοθέτησης διευθέτησης στον ποταμό Ενιπέα».

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71320000 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Η παρούσα μελέτη αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ποταμού Ενιπέα, στο μήκος
της πεδινής κοίτης αυτού, από τις εκβολές του στον Αλφειό ποταμό έως το τμήμα του ποταμού που διέρχεται
παράλληλα στον υφιστάμενο δημοτικό δρόμο προς τον οικισμό Νεράιδα και πριν από τη γέφυρα Νεράιδας, μη
συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου τμήματος του ποταμού, από τη θέση διέλευσης τής αρδευτικής διώρυγας
περιοχής Σαλμώνης έως τη θέση διέλευσης της Ε.Ο. Πύργου - Αρχ. Ολυμπίας, για το οποίο ήδη εκπονείται
μελέτη. Στο προς μελέτη τμήμα του ποταμού, συνολικού μήκους περίπου 16,30 Km, θα γίνει η μελέτη των
απαιτούμενων τεχνικών έργων διευθέτησης - αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών αυτού, με
διαπιστωμένα πλημμυρικά προβλήματα ή αυτών στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση πλημμυρών, λαμβάνοντας
υπόψη το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών, καθώς και την αντίστοιχη
μελέτη περιβ/κων επιπτώσεων που θα εκπονηθεί.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 757 911.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL63 Δυτική Ελλάδα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η σύμβαση θα εκτελείται είτε στην έδρα του αναδόχου είτε στην περιοχή του έργου, εφόσον τούτο απαιτείται.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το αντικείμενο τής υπό προκήρυξη σύμβασης περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επιμέρους μελετών:
— τοπογραφική μελέτη (αποτυπώσεις - κτηματογραφήσεις),
— γεωλογική μελέτη,
— γεωτεχνική μελέτη και έρευνα,
— υδραυλική μελέτη, αποτελούμενη από:
– υδρολογική μελέτη
– μελέτη έργων διευθέτησης σε στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης
– μελέτη οριοθέτησης / έλεγχος ανομοιόμορφης ροής, σε στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης,
— περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο Μ.Π.Ε.,
— μελέτη Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.,
— τεύχη δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, Ε.Σ.Υ. κ.λπ.).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Όνομα: Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων τής προς εκπόνηση
μελέτης / Στάθμιση: 32 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Όνομα: Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης τής μελέτης /
Στάθμιση: 24 %
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Όνομα: Οργάνωση του οικονομικού φορέα / Στάθμιση: 24 %
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Όνομα: Η βαθμολογία της κάθε οικονομικής προσφοράς ισούται με το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης / Στάθμιση: 20 %

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 757 911.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 22
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.
II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία / κατηγορίες μελετών του άρθρου
12.1) της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄
του Ν.4412/2016.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού) την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική
ικανότητα, για την εκτέλεση τής σύμβασης, ήτοι:
α) ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2017, 2018, 2019),
τουλάχιστον ίσο με 650 000,00 EUR και να μην υπήρξε περισσότερες από 1 φορά αρνητικό το αποτέλεσμα
του ισολογισμού (ζημία) των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων, η πλήρωση της απαίτησης αυτής πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον εκ των μελών της
ένωσης,
και
β) ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου για εκπόνηση μελετών μηχανικών, η οποία θα ανέρχεται στο
ποσό τουλάχιστον 650 000,00 EUR ανά γεγονός. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση
της απαίτησης αυτής πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον εκ των μελών της ένωσης.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού) τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς
πόρους, και την εμπειρία, για να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, και συγκεκριμένα:
Α) Απαιτήσεις στελέχωσης:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
1) για την κατηγορία μελέτης 16 (Τοπογραφικές μελέτες) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας
στην κατηγορία αυτή·
2) για την κατηγορία μελέτης 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή δωδεκαετούς
εμπειρίας, έναν (1) οκταετούς εμπειρίας και δύο (2) τετραετούς εμπειρίας ή έναν (1) μελετητή δωδεκαετούς
εμπειρίας και δύο (2) οκταετούς εμπειρίας, στην κατηγορία αυτή·
3) για την κατηγορία μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή οκταετούς εμπειρίας,
στην κατηγορία αυτή·
4) για την κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές μελέτες) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή τετραετούς εμπειρίας στην
κατηγορία αυτή·
5) για την κατηγορία μελέτης 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) τουλάχιστον έναν (1) μελετητή οκταετούς
εμπειρίας στην κατηγορία αυτή.
Ειδικά για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, οι απαιτήσεις τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας της παρ. (Α) καλύπτονται από τη βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) στο Μητρώο
Μελετών / Γραφείων Μελετών, για κάθε κατηγορία μελέτης τής προς σύναψη σύμβασης, ως εξής:
1) για την κατηγορία μελέτης 16: Πτυχίο Β΄ τάξης και άνω·
2) για την κατηγορία μελέτης 13: Πτυχίο Δ ΄ τάξης και άνω·
3) για την κατηγορία μελέτης 27: Πτυχίο Β΄ τάξης και άνω·
4) για την κατηγορία μελέτης 20: Πτυχίο Α΄ τάξης και άνω·
5) για την κατηγορία μελέτης 21: Πτυχίο Β΄ τάξης και άνω.
Β) Για τη μελέτη κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων), ο προσφέρων θα πρέπει να έχει εκπονήσει (επί
ποινή αποκλεισμού), κατά την τελευταία πενταετία (από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών της
παρούσας), τουλάχιστον μία (1) μελέτη που να περιλαμβάνει μελετητικό αντικείμενο παρόμοιας φύσης με το
αντικείμενο τής προς σύναψη σύμβασης, δηλαδή η εκπονηθείσα μελέτη να περιλαμβάνει υδραυλική μελέτη
οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορέματος συνεχούς μήκους, μεγαλύτερου ή ίσου των τεσσάρων (4) χλμ., για
την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί: η προμελέτη ή η οριστική μελέτη έργων διευθέτησης και η πρόταση
οριοθέτησης, και να έχουν τεχνικά εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα έγκρισης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, στην κατηγορία μελέτης 13, η πλήρωση της απαίτησης αυτής
πρέπει να ικανοποιείται από 1 τουλάχιστον εκ των μελών της ένωσης.
Το χρονικό διάστημα της πενταετίας για το οποίο θα ληφθούν υπόψη στοιχεία παρομοίων παραδόσεων, ως
άνω, κρίνεται απαραίτητο, για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα
στην παρ. αii του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Ν.4412/2016, Οδηγία 2014/24/Ε.Ε..

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1) το συμφωνητικό·
2) η διακήρυξη·
3) η οικονομική προσφορά του αναδόχου·
4) η τεχνική προσφορά του αναδόχου·
5) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του·
6) το τεύχος τεχνικών δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων
μελετών και η τεκμηρίωση τής σκοπιμότητας τού έργου·
7) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.
Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 01/12/2020
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 01/03/2022

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας
τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ.
117384/26.10.2017.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 15 158,00 EUR.
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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 13 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 31.3.2022, άλλως, η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν
από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού
Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν από ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, κατά το άρθρο 132 Ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν από την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης, και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση τού
προϊσταμένου της διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά από την οριστικοποίηση τής έκπτωσης τού αναδόχου. Η
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη τού ποσού της εγγυήσεως.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί
από τη ΣΑΜΠ901, με ενάριθμο 2020ΜΠ90100001 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης
της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του
Ν.4412/2016.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, 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' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από
την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο τής διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Ταχ. διεύθυνση: Μανωλοπούλου 47
Πόλη: Πύργος
Ταχ. κωδικός: 271 31
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aanast@ilia.pde.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2621360269
Φαξ: +30 2621033278

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/10/2020
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