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Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
18531
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
Τηλέφωνο: +30 2131601691
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtexnikon.pn@patt.gov.gr
Φαξ: +30 2131601671
Κωδικός NUTS: EL307
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/main/
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/site/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. ΑΙΓΙΝΑΣ»

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45241000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των ως άνω λιμένων με την επέκταση κυματοθραύστη και την επέκταση του
υφιστάμενου μώλου αντίστοιχα. Αναλυτικότερα :
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1. Στον Λιμένα Πέρδικας: Η επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη του λιμένα Πέρδικας, με μορφή μικτής
διατομής, έχει σκοπό την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους,
στους παρακείμενους μώλους και τη λιμενολεκάνη και την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής στο
εσωτερικό του. Προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη κατά 58μ. με διεύθυνση προς τα
νότια- νοτιοδυτικά και κατά 41μ. προς τα νότια- νοτιοανατολικά,.
2. Στον Λιμένα Αγίας Μαρίνας: Η κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου μώλου, προτείνεται με αμφίπλευρη
κρηπιδωση από τοίχο βαρύτητας, αποτελούμενο από επάλληλες στήλες συμπαγών τεχνητών ογκολίθων Μ και
Ειδικών Τεχνητών Ογκολίθων«απορροφητικού» τύπου και χυτή επί τόπου ανωδομή.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 693 548.39 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Νήσος Αίγινα, Αττική, Ελλάδα
Λιμένας Αγ. Μαρίνας, Λιμένας Πέρδικας

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Στον Λιμένα της Πέρδικας προβλέπεται η επέκταση του υφιστάμενου κυματοθραύστη κατά 58μ. με διεύθυνση
προς τα νότια- νοτιοδυτικά και κατά 41μ. προς τα νότια- νοτιοανατολικά, όπως αποτυπώνεται και στο Σχέδιο
«Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων – Θέσεις Τυπικών Διατομών» Η διαμόρφωση του εξωτερικού πρανούς
του κυματοθραύστη γίνεται ως εξής: Στρώση Θωράκισης, Στρώση Φίλτρου Επέκταση στρώσης θωράκισης
και εφαρμογή στρώσης φίλτρου ως στρώσης προστασίας, Πυρήνας από υλικό ανακουφιστικού πρίσματος με
διαβάθμιση 20-100χγρ, Λιθορριπή έδρασης. Θωράκιση με εξωτερικό κρηπίδωμα, ακρομώλιο.
Στον Λιμένα της Αγ. Μαρίνας προβλέπεται η κατασκευή της επέκτασης του υφιστάμενου μώλου, με αμφίπλευρη
κρηπιδωση από τοίχο βαρύτητας, αποτελούμενο από επάλληλες στήλες συμπαγών τεχνητών ογκολίθων Μ και
Ειδικών Τεχνητών Ογκολίθων «απορροφητικού» τύπου και χυτή επί τόπου ανωδομή.Οι τεχνητοί ογκόλιθοι Μ
εδράζονται επί κατάλληλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα και στοιβάζονται μέχρι της στάθμης -1,60 μ (από
ΜΣΘ). Η εξισωτική στρώση από σκύρα προβλέπεται να είναι ελάχιστου πάχους 40 εκατοστών (0,40 μ). Στο
μέσο του ύψους της εξισωτικής στρώσης πρόκειται να διαστρωθεί υφαντό πολυεστερικό γεωύφασμα αντοχής
800 kN/m2.
Κατά μήκος του πόδα των κρηπιδωμάτων, διαστρώνεται μη υφαντό γεωύφασμα βάρους 500 gr/m2 ξεκινώντας
από θέση 1,00μ εσωτερικά του πόδα, και φθάνοντας σε απόσταση 8,00μ εξωτερικά. Επί του μη υφαντού
γεωυφάσματος εδράζεται η προστασία ποδός του έργου (τσιμεντοστρώματα).Ο χώρος μεταξύ των τεχνητών
ογκολίθων Μ της προσήνεμης και της υπήνεμης πλευράς του κρηπιδοτοίχου πληρούται με λιθορριπές
1-100 χγρ. Άνωθεν των τεχνητών ογκολίθων Μ τοποθετούνται οι ειδικοί τεχνητοί ογκόλιθοι (Ε.Τ.Ο.) οι οποίοι
φέρουν περιμετρικά επιμήκη ανοίγματα (βλ. Σχ. Μ-08) ώστε να αποτελέσουν το «απορροφητικό μέτωπο». Ο
χώρος όπισθεν αυτών πληρούται με φυσικούς ογκολίθους (Φ.Ο.) βάρους 400-700kg. Πάνω από τους Ε.Τ.Ο.
διαμορφώνεται η ανωδομή του έργου από χυτό επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα, έως ύψους +1,80μ (από
Μ.Σ.Θ.). Για την επί τόπου έγχυση της ανωδομής τοποθετούνται προκατασκευασμένες πλάκες γεφύρωσης
(πρόπλακες) από οπλισμένο σκυρόδεμα άνωθεν των Ε.Τ.Ο., οι οποίες φέρουν ειδικό διατμητικό οπλισμό ώστε
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να ενσωματωθούν στην ανωδομή. Στην περιοχή άνωθεν των Φ.Ο. της απορροφητικής διάταξης και όπισθεν
της ανωδομής διαστρώνεται δάπεδο από χυτό επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα. Στη διεπιφάνεια μεταξύ των
Φ.Ο. του απορροφητικού μετώπου και του οπλισμένου σκυροδέματος του δαπέδου που εδράζεται επί αυτών,
διαστρώνεται υφαντό γεωΰφασμα αντοχής 200 kN/m.
Για την αύξηση της τριβής στις διεπιφάνειες μεταξύ των Μ, προβλέπεται η κατασκευή «διατμητικού κλειδιού»
στην άνω επιφάνεια των Μ με αντίστοιχη πρόβλεψη εσοχής στην κάτω πλευρά τους. Πλευρικά οι συμπαγείς
τεχνητοί ογκόλιθοι Μ προβλέπεται να έχουν τόρμο και εντορμία. Αναλυτικά το σχήμα και οι διαστάσεις των
τεχνητών ογκολίθων και των Ε.Τ.Ο. περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Μ08 και Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.
Στην ένωση του προτεινόμενου έργου με το υφιστάμενο, θα διαμορφωθεί ράμπα με απόξεση 20 cm της
ανωδομής του υφιστάμενου κρηπιδώματος, για την συναρμογή της ανισοσταθμίας.
Λόγω του μεταβλητού βάθους κατά μήκος του άξονα του έργου, τα τμήματα του έργου που βρίσκονται σε
βάθη μικρότερα των 5,0μ, θα κατασκευαστούν με συνολικά τρείς σειρές τεχνητών ογκολίθων (δύο συμπαγείς
τεχνητούς ογκολίθους Μ και ένας Ε.Τ.Ο.) και τα τμήματα που βρίσκονται σε βάθη μεγαλύτερα των 5,0μ, θα
κατασκευαστούν με τέσσερις σειρές τεχνητών ογκολίθων (τρεις συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι Μ και ένας Ε.Τ.Ο.).
Η ανωδομή του έργου θα αποτελείται από οπλισμένο χυτό επί τόπου σκυρόδεμα αντοχής C30/37. Στις
πλευρικές στήλες του κρηπιδότοιχου, η ανωδομή εκ σκυροδέματος διαμορφώνεται επί των πλακών γεφύρωσης.
Επί των Φ.Ο. του απορροφητικού μετώπου, διαστρώνεται υφαντό γεωύφασμα αντοχής 200kN/m και
επιστρώνεται δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37.Η ανωδομή θα είναι εξοπλισμένη με τον
απαραίτητο λιμενικό εξοπλισμό ήτοι προσκρουστήρες, δέστρες και κλίμακες.
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 25
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η συνολική προθεσμία περάτωσης μπορεί να παρατείνεται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες
διατάξεις και η ΕΣΥ του εν λόγω έργου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης της προθεσμίας από οποιαδήποτε
αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά πρόσθετη αποζημίωση με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη
αναθεώρηση στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 7.060.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 4.256.054,79€
(Γ.Ε.+Ο.Ε.) 766.089,86€
Απρόβλεπτα (9%) 451.993,02€
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Αναθεώρηση 19.410,72€
Δαπάνη Απολογιστικών Εργασιών 200.000,00€
Φ.Π.Α. 1.366.451,61€
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής ( πριμ ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 ΔΕΝ προβλέπεται.
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ 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.
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 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).

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
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Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο (www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Για τη συμμετοχή
τους, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/03/2019
Τοπική ώρα: 11:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά, Αγγλικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 26/03/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Εθνικής Αντιστάσεως 2, 18531 Πειραιάς
ή
Αιγάλεω 5,185 45 Πειραιάς (μετά την 5η Μαρτίου 2019)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των εκατό δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ 113.871,00 ευρώ .Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές
συμμετοχής περιλαμβάνουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι εννέα μήνες και τριάντα ημέρες από την ημερομηνία
λήξης υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αν
ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής και στις περιπτώσεις του άρθρου
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4.2 της διακήρυξης.Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της
εγγυήσεως.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016 .
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο
ΔΕΝ προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Περιφέρειας Αττικής –ίδιοι Πόροι ΚΑΕ 08.072.97820800601.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/
ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λ. Θηβών 196 - 198
Ρέντης (Αθήνα)
18233
??????
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procurement.gr/

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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18531
??????
Τηλέφωνο: +30 2132073782
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtexnikon.pn@patt.gov.gr
Φαξ: +30 2131601671
VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/02/2019
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