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ΕΛΛΗΝΙΚΗ +ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
& ΤΠΟΔΟΜΨΝ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΦΑΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΝΨΝ ΣΟΝ ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΠΟΤΝΣΑ - ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ»
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ
ΣΟΠΟ ΕΡΓΟΤ: Ν. ΑχαϏασ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 4.300.000,00 Ευρώ (€)
Kωδικοσ CPV: 45111230-9

Κωδικόσ ΝUTS: EL 632 (ΠΕ. ΑΦΑΙΑ)
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΨ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ (Ε..Η.ΔΗ.)
Η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ δια τησ Διεϑθυνςησ Σεχνικών Έργων Περιφερειακόσ Ενϐτητασ ΑχαϏασ
προκηρϑςςει ανοικτϐ δημϐςιο διαγωνιςμϐ, για την ανϊθεςη του ϋργου «ΕΡΓΑ ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΝΨΝ
ΣΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΟΤΝΣΑ - ΚΑΛΑΒΡΤΣΑ» με κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςϑμβαςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ μϐνο βϊςει τιμόσ (χαμηλϐτερη τιμό), ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) (επιμέρουσ ποςοςτών έκπτωςησ για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών
εργαςιών του άρθρου) του Ν. 4412/2016, προϒπολογιςμοϑ εργαςιών 3.467.741,93 € και ςυνολικοϑ
προϒπολογιςμοϑ με Υ.Π.Α. 4.300.000,00 €.
Σο ϋργο χρηματοδοτεύται απϐ πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων ΑΕΠ001ςτην
οπούα εντϊχθηκε με την 44198/24.04.2018 (ΑΔΑ: 60Λ945ΦΙ8-Ψ3Π) απϐφαςη Τπουργοϑ Ανϊπτυξησ &
Επενδϑςεων και αποτελεύ υποέργο του ενϊριθμου Αναγραφϐμενου με κωδικϐ 2018ΕΠ00100005 ϋργου
«Έργα ταθεροποίηςησ πρανών ςτον οδικό άξονα Πούντα – Καλάβρυτα» με προϒπολογιςμϐ
4.315.000,00€.
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται απϐ τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ διαδικτυακόσ
πϑλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται
ςτο ϊρθρο 18 τησ διακόρυξησ, ςε ηλεκτρονικϐ φϊκελο του υποςυςτόματοσ. υςτημικϐσ αριθμϐσ
διαγωνιςμοϑ Α/Α : 179950
Ψσ ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών ορύζεται η 06/05/2021, ημϋρα
Πϋμπτη - Ώρα λόξησ τησ υποβολόσ προςφορών ορύζεται η 13:00 μ.μ. Ψσ ημερομηνύα
και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 13/05/2021 ημϋρα Σετϊρτη, ώρα 10.00.
π.μ.
Η οικονομικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων, θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 ςυμφωνϊ με το ϊρθρα 3 και 24 τησ διακόρυξησ .
τον διαγωνιςμϐ δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν:
1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιοϑνται ςτην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ 3ησ τάξησ και άνω που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε:
α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.),
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια ςϑμβαςη
καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με την Ένωςη
Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν ςυνϊψει
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διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων.
2. Οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.,
3. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπϐ τουσ ϐρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτεύται απϐ τισ εν λϐγω ενώςεισ να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει να εύναι τϋτοια που
να εξαςφαλύζεται η ϑπαρξη ενϐσ και μοναδικοϑ φορολογικοϑ μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). Κατϊ
τα λοιπϊ ωσ το τεϑχοσ διακόρυξησ.
Για την ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμϐ απαιτεύται η κατϊθεςη απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικοϑσ
φορεύσ, κατϊ τουσ ϐρουσ τησ παρ. 1 α) του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ,
που ανϋρχεται ςτο ποςϐ των 69.354,84 ευρώ (εξήντα εννέα χιλιάδεσ τριακόςια πενήντα τέςςερα ευρώ
ευρώ και ογδόντα τέςςερα λεπτά ). Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ ςυμμετοχόσ περιλαµβϊνουν κατ' ελϊχιςτον τα
ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 15 τησ Αναλυτικόσ διακόρυξησ. Η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχϑει
διϊςτημα εννϋα (9) μηνών, απϐ την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών.
Παρϊλληλα προςφϋρεται ελεϑθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρϐςβαςη των εγγρϊφων
τησ ςϑμβαςησ ςτον ειδικϐ, δημϐςια προςβϊςιμο, χώρο “ηλεκτρονικού διαγωνιςμού” τησ πϑλησ
www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (εφϐςον διαθϋτει).
Εφϐςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 23/4/2021 η αναθϋτουςα αρχό παρϋχει ςε ϐλουσ τουσ
προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ
με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, το αργϐτερο ςτισ 29/4/2021 ςε περύπτωςη αργύασ τύθεται η προηγοϑμενη
αυτόσ εργϊςιμη ημϋρα.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης ακελλαρόπουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από FOTEINI TASIOPOULOU
Ημερομηνία: 2021.04.06 12:19:44 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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