ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 80-88
Τ.Κ. : 117 41, Αθήνα
Τηλέφωνο : 213-2065892
Φαξ : 213-2065003

1.

Προς:
ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

2.

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

3.

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

4.

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ

5.

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ

6.

ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία
πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέττας»,
προϋπολογισμού 15.282.258,07 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα
με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Επείγουσες

εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά
φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα Κινέττας», τους κάτωθι οικονομικούς
φορείς :
1

ΑΑΓΗΣ Α.Ε. (Α.Μ. 10288) με τους συνεργάτες τους

2

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. (Α.Μ. 16864) με τους συνεργάτες τους

3

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ (Α.Μ. 12427) με τους συνεργάτες τους

4

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ (Α.Μ. 17446) με τους συνεργάτες τους

5

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ (Α.Μ. 17148) με τους συνεργάτες τους

6

ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ (Α.Μ. 21254) με τους συνεργάτες τους

1

Η προφορική διαπραγμάτευση με έκαστο εκ των καλούμενων οικονομικών φορέων, επί του έργου
του θέματος θα λάβει χώρα την 19/11/2020 ως εξής:
1. ΑΑΓΗΣ Α.Ε. την 19/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ.
2. ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

την 19/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

3. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ την 19/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ.
4. ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ την 19/11/2020 και ώρα 12:00
5. ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ την 19/11/2020 και ώρα 13:00
6. ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ την 19/11/2020 και ώρα 14:00
και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 20/11/2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η: 26/11/2020 και ώρα 14.00.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής,
Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην
Ελληνική Γλώσσα, είτε (α) με συστημένη επιστολή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα.
Οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση μεμονωμένα,
είτε ως ένωση οικονομικών φορέων (με οικονομικούς φορείς της επιλογής τους). Η τυχόν ένωση
οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει
την προσφορά της.
1.

Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφέρεια Αττικής.

Προϊστάμενη Αρχή:
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής που έχει έδρα: Λ.
Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα και η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής που έχει έδρα:
Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Περιφέρειας Αττικής.
2.
Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Μαζί με την παρούσα Πρόσκληση οι Οικονομικοί
Φορείς θα παραλαμβάνουν από την Αναθέτουσα Αρχή όλα τα τεύχη και στοιχεία της Σύμβασης.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τρείς (3) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με
τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς.
3.
Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο.
Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα.
4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2065892, φαξ επικοινωνίας 213-2065003 αρμόδια για
επικοινωνία κ. Αραμπατζή Θεοδώρα.
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5.
Αντικείμενο της Σύμβασης: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών
που
προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/19 στην τοπική κοινότητα
Κινέττας», προϋπολογισμού 18.950.0000,00 € (με Φ.Π.Α.)» CPV:45246410-0, 45233142-6.
6.
Τόπος αντικειμένου Έργου: Αττική (κωδικός NUTS: EL300), Δυτική Αττική (κωδικός NUTS:
EL306).
7.
Σκοπιμότητα: Το έργο θα υλοποιηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από
τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25 Νοεμβρίου 2019, στην τοπική κοινότητα Κινέττας του
Δήμου Μεγαρέων και στις γύρω περιοχές που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
εμπίπτουν στη χωρική δικαιοδοσία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
8.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ
(8) μήνες. Ορίζεται τμηματική προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση
των εργασιών απομάκρυνσης των πάσης φύσεως φερτών υλικών.
9.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
10.

Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος κλειστός, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιέχει,
επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από τη Διακήρυξη.
(β) ένας (υπο)φάκελος σφραγισμένος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιέχει
συμπληρωμένο από τους Οικονομικούς Φορείς το έντυπο που τους χορηγήθηκε.
11.
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.
12.
Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
13.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του ΚΑΕ 9775.06.026, που έχει ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
14.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
THEODOSIOU
Ημερομηνία: 2020.11.18 10:24:54 EET

Νικόλαος Πέππας
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