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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ
Πρέβεζα, 7 -10-2020
Αρ.Πρωτ:139179/4821
ΕΡΓΟ:«Αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας
των ακραίων καιρικών φαινοµένων κατά το
διάστηµα 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση επέκτασης
περιφερειακής οδού
Θεσπρωτικού »

Α/Α συστήµατος: 92840
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 570.000 €
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση του έργου: « Αποκατάσταση ζηµιών εξ
αιτίας των ακραίων καιρικών φαινοµένων κατά το διάστηµα από 30-11-2017 έως και 04-12-2017 στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας », υποέργου:«Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού
Θεσπρωτικού»
µε συνολικό προϋπολογισµό 570.000,00 €, µε CPV [45233120-6]-Έργα οδοποιίας και κωδικό NUTS:
EL541.Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ µε προϋπολογισµό 459.130,64 €
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ως καταληκτική ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
18 Noεµβρίου 2020, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.
Ως
ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής
αποσφράγισης
των
προσφορών
ορίζεται
η
25 Noεµβρίου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00
π.µ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µόνο βάσει τιµής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος.
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 (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρυθµίσεις τεχνικών ζητηµάτων που αφορούν την ανάθεση των
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∆ηµοσίων Συµβάσεων έργων, µελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών µε χρήση των επιµέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά,
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ
τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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 Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας www.preveza.gr. Εφόσον έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 8-11-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 12-11-2020.
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 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
Σ∆Σ, 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
∆ιακήρυξης και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.
∆εν 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).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων εκατόν ενενήντα τέσσερα
ευρώ (9.194 €) και δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών και 30 ηµερών
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Απευθύνεται στο φορέα
κατασκευής του έργου, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 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.
Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης για την προσφορά είναι έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών . Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ-830 µε Κ.Α 2018ΕΠ83000001,σύµφωνα µε την υπ’αρ.
141487/4644/18-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες, από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.
ΕΣΩΤ. ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Αρχείο
2. Χρ. Αρχείο
3. Φάκελο έργου
4. Τ.Σ.Ε.
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