Αθήνα 11/05/2018
Αρ. πρωτ. 1044οικ.
Σχετικό: 832
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ&
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Τμήμα Προγράμματος και Μελετών
Ταχ. Δ/νση
:Π. Τσαλδάρη 15-17
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλ.
FAX

:176 76
:Α. Δεληγιώργη
:210 9094159
:210 9094155

Προς:

1.ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.(Α.Μ. 16627)
2. ΤΕΚΑΤ Α.Ε. (Α.Μ. 6679)
3. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.19130)
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.(Α.Μ.21586)
5. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.(Α.Μ.12009)
6. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε(Α.Μ. 15382)
7. ΑΑΓΗΣ Α.Ε. (Α.Μ. 10288)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»
Προϋπολογισμού: 8.830.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.)
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :
1. ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.(Α.Μ. 16627)
2. ΤΕΚΑΤ Α.Ε. (Α.Μ. 6679)
3. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ.19130)
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.(Α.Μ.21586)
5. ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.(Α.Μ.12009)
6. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε(Α.Μ. 15382)
7. ΑΑΓΗΣ Α.Ε. (Α.Μ. 10288)
Η προφορική Διαπραγμάτευση με έκαστο εκ των καλούμενων οικονομικών φορέων, επί των
τεχνικών θεμάτων του έργου του θέματος θα λάβει χώρα την Τρίτη 15/05/2018
Οι καλούμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση μεμονωμένα
(εφόσον διαθέτουν στο πτυχίο τους όλες τις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις), είτε ως ένωση
οικονομικών φορέων (με οικονομικούς φορείς της επιλογής τους, ώστε ως υποψήφια ένωση να
διαθέτουν όλες τις καλούμενες κατηγορίες έργων). Η τυχόν ένωση οικονομικών φορέων δεν
απαιτείται να λάβει ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει την προσφορά της.
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 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 Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής
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τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η τυχόν 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.
1.
Αναθέτουσα Αρχή:
Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.).
Προϊστάμενη Αρχή:
Οικονομική Επιτροπή της Π.Α. που έχει έδρα:
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα) και η Δ/νση Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής (που έχει
έδρα: Π. Τσαλδάρη 15-17 Τ.Κ. 176 76, Αθήνα), σύμφωνα με το
Π.Δ 7/2013.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Ρεμάτων της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής
Προστασίας Περιφέρειας Αττικής.
2.

Παραλαβή τευχών του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
στοιχεία που αφορούν το διαγωνισμό από το διαδικτυακό τόπο
www.
promitheus.gov.gr/ .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι 5 ημερες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς ( δηλ. έως 18/05/2018), 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
τρεις (3) ημέρες ( δηλαδή την 21/05/2018) πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
3.

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Συμβάσεων
–
ΕΣΗΔΗΣ,
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 11/05/2018 ημέρα Παρασκευή .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 23/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης:30/05/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα.

4.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9094158, φαξ επικοινωνίας 210 9094155. Αρμόδιος για
επικοινωνία Σταύρος Λαζαρίδης .

5.

Αντικείμενο της Σύμβασης: Εργο: «Εκτροπή χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και
Διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου».
Προϋπολογισμός: 10.949.200,00 € (με Φ.Π.Α.), CPV: 45246000-3

6.

Τόπος αντικειμένου του Έργου: Αττική (κωδικός NUTS: EL300), Δυτική Αττική (κωδικός
NUTS: EL306).

7.

Σκοπιμότητα: Το έργο μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης –Αρ. Απόφασης 90/2018 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 68/13-04-2018/τ. Α.Α.Π.)- και την
επικαιροποίηση των τευχών Δημοπράτησης και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της
κακοκαιρίας στις 15/11/2017, θα
πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με ανάδοχο
κατασκευαστή, ώστε να προστατευθεί η πόλη της Μάνδρας και να ενισχυθεί η
αντιπλημμυρική προστασία της.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει το έργο του
θέματος
στο συντετμημένο χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών αντί των
εικοσιτεσσάρων (24) που προέβλεπε αρχικά η μελέτη.
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8.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς θα περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιέχει,
επί ποινή αποκλεισμού, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την Εγγύηση
Συμμετοχής.
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», περιέχει το ψηφιακά
υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού
συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει ηλεκτρονικά τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν.4412/16, ήτοι το
ΕΕΕΣ και η εγγύηση συμμετοχής και υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. .
β) Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη
εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση
(υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document
Format (PDF).
δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία και η
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται
σε ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, με στρογγυλοποίηση στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται από
τους προσφέροντες με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017
Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους
αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς
στ) Εφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας.

11.

Η ζητούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εκατόν
εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( 176.600,00€.).
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12.

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης ,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β) του Ν. 4412/2016 , το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης , εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της Σύμβασης.

13.

Κριτήριο κατακύρωσης και ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής( χαμηλότερη τιμή) .

14.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με Κ.Α.Ε.
(9775.06.015).

15.

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή , ήτοι την
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια
Αττικής) και συγκεκριμένα στις θέσεις ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, για
εύλογο χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ημερών, μετά το πέρας των οποίων θα πρέπει να
υποβληθούν οι οικονομικές προσφορές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EIRINI KANIADAKI
Ημερομηνία: 2018.05.11 14:04:58
EEST
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