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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 παρ. α του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του
έργου: " ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΑΚΡΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΗΣΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ ", συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή νέας γέφυρας προς
αντικατάσταση της παλαιάς στο σημείο που η οδός Φριλιγκιάνικα - Παλαιόπολη διέρχεται άνωθεν
του ρέματος Μάκρωνα. (Κωδικός CPV:45221111-3)

2.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
i) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΪΑ, 2ης τάξης και άνω 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.
ii) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
iii) 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).
3.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
4.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
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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

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2
έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/26-7-2017 (2710 Β).
5.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη,13-12-2018, ώρα
10:00π.μ
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 19/12/2018, ώρα 10:00 π.μ.

6.

Διεύθυνση και σημείο επαφής απ’ όπου μπορεί να διατεθεί το κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης είναι ο ειδικός, δημόσια προσβάσιμος, χώρος “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΔΜΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει), (www.site@patt.gov.gr). Τυχόν άλλες πληροφορίες σχετικά με
τον διαγωνισμό θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς
και Νήσων, Εθνικής Αντιστάσεως 2 (1ος όροφος), Πειραιάς, Τ.Κ. 185 31, μέχρι και την 7-12-2018
Πληροφορίες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο: 213 160.1681 fax: 213- 160.1671
από την αρμόδια υπάλληλο κα Μαριλένα Πεταλά.

7.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ποσού 29.032,00
Ευρώ. Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας ή ένωσης πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των
μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις
13-10-2019

8.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΕ 9881.08.027 της Περιφέρειας Αττικής. Οι πληρωμές θα
γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σε ευρώ. Δεν προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής στον ανάδοχο, ούτε πριμ ταχύτερης παράδοσης έργου.

9.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10.

Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων της ενότητας: Έργα.

11.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση στο ΚΗΔΜΗΣ: 16/11/2018
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