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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
1/. Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2»
με εκτιμώμενη αξία 339.557,14 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), CPV 71351000-3.
Η προεκτιμώμενη
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 421.050,85 € (με
( Απρόβλεπτα και
ΦΠΑ) και
περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους
κατηγοριών μελετών:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
21

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΦΠΑ 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (€)
(
295.267,08
44.290,06
339.557,14
81.493,71
421.050,85

2/. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”
της πύλης www.promitheus
promitheus.gov.gr, (A/A Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 90624),
90624 καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ((www.pste.gov.gr).
3/.Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14-07-2020 , η αναθέτουσα αρχή παρέχει
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17-07-2020. Tα
α σχετικά αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
1
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www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΕΚ
3821/Β/31-10-2017).
4/. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-50233, 22613-50245, FAX επικοινωνίας 2261350239, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Πατσαλή Μαρία / Βήττα Δήμητρα.
(e-mail: mpatsali@viotia.gr , dty@viotia.gr)
5/. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής
προσφορών (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ)
ορίζεται η 24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
6/. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
7/. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο
12.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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) 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 της Διακήρυξης και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του
ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων
μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
8./ Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας τους:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή
ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

-

στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξεων Γ΄ και άνω

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 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, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
2
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στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της Διακήρυξης.
9/. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της Μελέτης είναι πέντε (5) μήνες.
10/. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, ποσού: 6.791,00 €. Χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
11/. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΜΠ/066 (κωδ. Ενάριθμος: 2015ΜΠ06600002).
12/. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά με βάση την τιμή».
13/.Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν από
την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική επιτροπή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, με την υπ την αρ. 754/23-06-2020 (Πρακτικό 23ο, Θέμα 6ο) απόφαση. Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Φίλωνος 35 - 39
Πόλη: Λιβαδειά
Κωδικός NUTS: EL641
Ταχ. κωδικός: 32131
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Βήττα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte-vio@pste.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2261350245
Φαξ: +30 2261350239
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pste.gov.gr/
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.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
publicworks.eprocurement.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
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

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

Τίτλος:
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 2

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
71351000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του προγράμματος Γεωτεχνικών Ερευνών, που προτάθηκε στα
πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης του ΜΕΡΟΥΣ Α (Συλλογή και Αξιολόγηση Διαθέσιμων Στοιχείων – Εντοπισμός
Ελλείψεων) της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΥΠΟΕΡΓΟ 1).
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 339 557.14 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: EL641
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στο νομό Βοιωτίας και ειδικότερα στο Δήμο
Τανάγρας, στην περιοχή Σχηματαρίου – Οινοφύτων,

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή Ασωπού ποταμού στο Νομό Βοιωτίας. στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:
μελέτη κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες), μελέτη ΣΑΥ - ΦΑΥ. Πλήρης περιγραφή περιλαμβάνεται
στα τεύχη δημοπράτησης (Τεύχος τεχνικών δεδομένων, Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών και συγγραφή
υποχρεώσεων).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 339 557.14 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Μπορεί να δοθεί παράταση προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2016

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
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
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στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (A/A
Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 90624), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pste.gov.gr).
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:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών 21 (γεωτεχνικές έρευνες) .
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016

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.2.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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) 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.

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος
καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το Συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Παραρτήματά του.
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν Παραρτήματά του.
7. Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης
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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

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: 24/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00

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

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/07/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 90624). Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά, στο άρθρο 4 της
διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Για τη συμμετοχή στην διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 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

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 τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 6.791,00 €.
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.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής καταπίπτουν, υπέρ του κυρίου του έργου, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού
Συμβουλίου, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 17 έως 19 της διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
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, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
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 καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η
ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 213214216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει
του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
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Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη
ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής,
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του ν.4412/2016.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
Ταχ. διεύθυνση: Φίλωνος 35-39
Πόλη: Λιβαδειά
Ταχ. κωδικός: 32100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte-vio@pste.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2261350245
Φαξ: +30 2261350239
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/06/2020

