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Αξ. Ξξση: 20458 / 340
ΔΟΓΝ:

‘’ΔΟΓΑ ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ
ΔΞΗ ΡΝ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ
ΓΗΘΡΝ ΞΟΔΒΔΕΑΠ’’

Α/Α ζπζηήκαηνο: 136725
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ: ΘΑΞ ηνπ π. Δζσηεξηθώλ γηα
θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ
θαη δαπαλώλ βειηίσζεο,
ζπληήξεζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ηνπ νδηθνύ
δηθηύνπ
ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ: 130.000,00€

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΘΡΖΠ ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑΠ
ΚΔΠΩ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΩΛ ∆ΖΚΝΠΗΩΛ ΠΚΒΑΠΔΩΛ (Δ.Π.Ζ.∆Ζ.Π.)
Ζ ∆/λζε Σερληθψλ Έξγσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξέβεδαο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ, πξνθεξχζζεη αλνηθηφ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ,ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «ΔΟΓΑ
ΠΖΚΑΛΠΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΔΞΗ ΡΝ ΔΞΑΟΣΗΑΘΝ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΞΟΔΒΔΕΑΠ» κε ζπλνιηθφ
πξνυπνινγηζκφ 130.000,00 €, κε CPV [45233120-6] έξγα Οδνπνηταο θαη θσδηθφ NUTS: EL541. Σν έξγν
ζπληίζεηαη ζηελ θαηεγνξία εξγαζηψλ ΝΓΝΞΝΗΪΑΠ κε πξνυπνινγηζκφ 104.787,54€ (δαπάλε εξγαζηψλ,
ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα)
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 15ε
Καξηίνπ 2021, ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.
Ωο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 22ε Καξηίνπ2021,
ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 95 παξ.2α ηνπ Ν.4412/2016.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ∆Ζ ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr)
αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1.2 έσο 1.4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
κε αξ. 117384/26-10-2017 (3821 Β') «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ, θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ
ππεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνρξεσηηθά ππνγξάθεηαη ςεθηαθά,
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, επί πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ
ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
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Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr,
θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πξέβεδαο www.preveza.gr. Δθφζνλ έρνπλ
δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηηο 4-3-2021 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν ζηηο 11-3-2021.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
έξγα ΝΓΝΞΝΗΪΑΠ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε θξάηνο-κέινο
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε
Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη
ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηεο
Γηαθήξπμεο θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4412/2016.
Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα
πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ
θνηλνπξαμία).
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δύν ρηιηάδσλ ελελήληα επηά επξώ
(2.097 €)θαη δελ γίλεηαη δεθηή αλ έρεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ησλ έμη (6) κελψλ θαη 30 εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Απεπζχλεηαη ζην θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ, ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πξέβεδαο.ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα δέζκεπζεο γηα ηελ πξνζθνξά είλαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο ζα ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΚΑΠ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη έρνπλ εθδνζεί ε κε Α/Α 841
απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Πξέβεδαο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ κε αξ.πξση.
33361/1075/03-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΓΦΟ7Λ9-89Λ) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο
πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 θαη κε αξ. 829 θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ
πιεξσκήο θαη ε κε Α/Α 336 απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Πξέβεδαο Πεξηθέξεηαο
Ζπείξνπ κε αξ.πξση. 6302/342/19-01-2021 (ΑΓΑ6ΕΓΥ7Λ9-ΜΖΔ) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε
δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 θαη κε αξ. 358 θαηαρψξεζε ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη
εληνιψλ πιεξσκήο .
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν. Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε
έμη (6) κήλεο, απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Ο.Δ. Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ.
ΔΠΩΡ. ΓΗΑΛΝΚΖ
1. Αξρείν
2. Υξ. Αξρείν
3. Φάθειν έξγνπ
4. Σ.Γ.Π.
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