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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΡΓΟ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«Κατασκευή δικτύου όμβριων στους
Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι.
Ρέντη»

ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

18.600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση του έργου :
«Κατασκευή δικτύου όμβριων

στους Δήμους Κορυδαλλού και Νικαίας-Αγ.Ι. Ρέντη»

προϋπολογισμού 18.600.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 24%.
Το έργο αποτελείται από μία κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό
15.000.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 9%, απολογιστικά και
αναθεώρηση).
Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
45240000-1. -Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα
2. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.
Προϊστάμενη Αρχή: η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α. που έχει έδρα: Λ. Συγγρού 80-88, 117 41
Αθήνα

για όσα θέματα αποφασίζει σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013 και o Δ/ντής της

Δ/νσης

Τεχνικών Έργων Π.Ε Πειραιά & Νήσων που έχει έδρα Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ.185 45
Πειραιάς για όσα θέματα αποφασίζει σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Υδραυλικών έργων-Λιμενικών έργων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
Οδός: Αιγάλεω 5 και Κάστορος
Ταχ. Κωδ.: 185 45 Πειραιάς
Τηλ: 213 2073752
E-mail: dtexnikon.pn@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr
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3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και
των σχεδίων της μελέτης από το γραφείο της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Δικαίωμα

συμμετοχής

έχουν

φυσικά

ή

νομικά

πρόσωπα,

ή

ενώσεις

αυτών

που

δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (προϋπολογισμού 15.000.000.00 € με δαπάνη
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση) 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 Ι 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.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. και μετέχει στο διαγωνισμό,
μεμονωμένα ή ως μέλος ένωσης, οφείλει να μην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών
συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08
5. Προθεσμία εκτέλεσης έργου: τριάντα (30) μήνες.
6. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η ..01/09/2020....., ημέρα .Τρίτη και η ώρα λήξης
.15:00 μ.μ.
Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η ..04/09/2020, ημέρα .Παρασκευή και η
ώρα λήξης .11. : 00 π.μ.
8. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισμού του
Έργου προ Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή στο ποσό των 300.000,00 ευρώ, με ισχύ τουλάχιστον τριάντα
(30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι την 01-07-2021

ΑΔΑ: ΩΩ0Ω7Λ7-Ι21

20PROC006980954 2020-07-07

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό για διάστημα ....(9)...μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.[ΚΑΕ 9775.07.017]
12. ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής.
Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 03/07/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

