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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
κωδικός CPV:45246000-3.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» με κωδικό αριθμό 2016ΕΠ56600004 της ΣΑΕΠ566
της Π.Ε. Ευρυτανίας με προϋπολογισμό 416.393,22 ΕΥΡΩ με τον ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από
εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 335.106,40€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα).
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων.
Ταχυδρομική Δ/νση : Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δ. Πεταρούδης, τηλ. 22373-52421, ΦΑΞ 22373-52432, email:
d.petaroudis@evr.pste.gov.gr.
Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση φθορών σε υπάρχουσες γέφυρες από τις διαχρονικές πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις
περιοχές Τ/Κ Αγίου Νικολάου, Καρακάσι Δυτ. Φραγκίστας, Τ/Κ Κέδρων και Τ/Κ Εσωχωρίων
του Νομού Ευρυτανίας.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 335.800,98 ΕΥΡΩ - Απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι: Δέκα οκτώ (18) μήνες.
3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Ο 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 και της παρ. 1(ε) του άρθρου
76 του Ν.4412/2016. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
¨Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ
του
Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016
4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.716,00 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον Εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) –άρθρο 95 - παραγ 2α Ν4412/2016
6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 18/03/2021
ημέρα Πέμπτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10 π.μ
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7. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής..
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η
23/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ
9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : ΕΙΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ566 Π.Ε.
Ευρυτανίας με κωδ.αριθμ. 2016ΕΠ56600004 - Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός
προθεσμίας 5 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης , η ένσταση υποβάλλεται μέχρι
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ένσταση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά , μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος,
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή
ηλεκτρονικού αρχείου (PDF) το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης , απαιτείται , με την κατάθεση της ένστασης , η καταβολή παραβόλου υπέρ
του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής , αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
12.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου
έργου αποφασίστηκε με την υπ΄αριθμ.182/7-8-2019(πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης/7-8-2019,

θέμα 11ο , ΑΔΑ:Ω9ΟΑ7ΛΗ-Θ07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας που αφορά την τροποποίηση του πίνακα υποέργων στα πλαίσια του Ενάριθμου 2016ΕΠ56600004, «Συντήρηση τεχνικών έργων – καθαρισμός υδατορεμάτων
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ566.
Λαμία 15 – 02 - 2021
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Φάνης Χ. Σπανός

