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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα

29-12/2020

Αριθμ. Πρωτ. : 351821/9335/οικ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩi ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
(Έγκριση όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. 1414/2020 Απόφ. Οικ. Επιτρ.
ΑΔΑ:6ΤΘΓ7Λ6-ΜΟΞ)

Π.Δ.Ε -

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου : «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Μενιδίου (Φάση Β')», με
προϋπολογισμό 584.715,46€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

α/α
1
2
3
4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε.&Ο.Ε. και Απρόβλεπτα)
335.626,13 €
82.464,25 €
7.869,40 €
20.355,00 €

1. 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, με α.α..79663 καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ : http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis.html .
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το έγγραφο με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης
ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων κατά το έγγραφο με α.π. 5034/28-09-2018 της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και με τα άρθρα: α. 43 και 44 του ν. 4605/2019, β. 33
του ν. 4608/2019, γ. 56 του ν. 4609/2019 και δ. του ν.4612/2019, ν.4738/2020.
Πληροφορίες στα :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
α/α ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΑΞ - FAX
1
2613 - 620.234 Θανασούλιας Θεόδωρος
2610 – 329 452
2
2613 - 620.234 Κορκόντζηλας Ιωάννης

ΑΔΑ: 9Ρ887Λ6-Ψ93

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα
υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και
έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, καθώς και
κοινοπραξίες/ενώσεις οικονομικών φορέων (με την προϋπόθεση της παρ.3β του άρθρου 76 του
Ν.4412/2016), 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.430,89
ευρώ και ισχύ τουλάχιστον για ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι). Είναι
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη», α.π. 6965/08-06-2017 (ΑΔΑ:7ΘΥΩ465ΧΙ8-ΙΩΚ) στην Πράξη με τίτλο:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με
Κωδικό ΟΠΣ 5003473, και η πράξη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ- Σ.Α. Ε2751- με τον κωδικό
2017ΣΕ27510045. Το ποσό που αφορά στις διακλαδώσεις αγωγών / ιδιωτικών συνδέσεων,
χρηματοδοτείται από πόρους του Κυρίου του έργου (αριθ. 006736.001/2012).
8. Προκαταβολή προβλέπεται να χορηγηθεί.
9. Χρόνος Περαίωσης των εργασιών Έξι (6) Ημερολογιακοί Μήνες
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε..
Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1414/23-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΘΓ7Λ6-ΜΟΞ)
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε
Σακελλαρόπουλος Παν.
i

Για την έννοια των “κάτω των ορίων” δημοσίων συμβάσεων , πρβ. άρθρο 2 παρ. 1 περ. 29 του ν.
4412/2016.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS THANASOULIAS
Ημερομηνία: 2020.12.29 14:25:54 EET
Αιτία: Ακριβες Αντιγραφο

