ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Πάτρα, 03/03/2021
Αρ. Πρωτ. οικ. 56233/1345

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,
προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός
σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας για την ωρίμανση της μελέτης
κατασκευής γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων Κλειτορίας» με προϋπολογισμό: 40.000,00
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3.
4.
5.
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7.
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EURO μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με CPV: 71320000-7 και
κωδικός NUTS: EL632.
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη / υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας σε θέματα σύνταξης οριστικών μελετών (τοπογραφικών, οδοποιίας, γεωτεχνικών,
στατικών, περιβαλλοντικών) για την κατασκευή νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων
Κλειτορίας πλησίον των διασταυρώσεων προς Κέρτεζη και Κραστικούς. Στο συγκεκριμένο
σημείο η υπάρχουσα χάραξη της οδού δημιουργεί κλειστή στροφή 90º ιδιαίτερα επικίνδυνη για
τους διερχόμενους οδηγούς. Με την προτεινόμενη νέα γέφυρα θα ομαλοποιηθεί η
καμπυλότητα του δρόμου, βελτιώνοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του και
εξασφαλίζοντας ασφαλέστερες συνθήκες διέλευσης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23/3/2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στην Πάτρα , Πανεπιστημίου 254 (β’ κτίριο) 1ος
όροφος, είτε στο πρωτόκολλο είτε στην αρμόδια Επιτροπή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
άρθρο 3 της Διακήρυξης.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pde.gov.gr.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/3/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19/3/2021.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (16), ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ (21 ), Περιβαλλοντικές Μελέτες (27) &
Στατικές Μελέτες (8), με πτυχίο Α’ τάξης και άνω έκαστος 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.
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 της
Διακήρυξης και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
9. Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που
τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:
Για την κατηγορία μελέτης 16 & για την κατηγορία μελέτης 21 & για την κατηγορία μελέτης 27
& για την κατηγορία μελέτης 8 τουλάχιστον ένα (1) μελετητή 4ετούς εμπειρίας.
10. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 645 € και πρέπει να έχει χρόνο ισχύος δέκα μηνών και τριάντα
ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών δηλαδή έως 22-22022 και απευθύνονται στον 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 δέκα μήνες από την ημερομηνία λήξης
υποβολής προσφορών.
11. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πιστώσεις των Κ.Α.Π..
12. Προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φάκελο έργου
2. Τοιχοκόλληση (Πίνακα Ανακοινώσεων)
3. Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της
Περιφέρειας

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Αριστοτέλης Κορκός
Αρχιτέκτων Μηχανικός

