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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

T AGENCY

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΠΔΡ/ΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΔΖΝΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Καλαμάηα

20 -8-2018

Αριθμ. Πρωη. 49240

Σαρ. Γ/λζε : Γηνηθεηήξην – Φαξψλ 15–ΘΑΙΑΚΑΣΑ 24131
Σει :
Fax. :
Δ-mail

27213-61334 , 27213-61333
27210-20655

ΕΡΓΟ:

: dty332@na-messinias.gr

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ:

«Βεληίωζη σνηήρηζη αρδεσηικού
δικηύοσ ΓΟΔΒ Παμίζοσ - Κλειζηό
δίκησο Εώνης Αγ. Φλώροσ»

150.000,00 €

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΜΒΑΖ
1.Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεζζελίαο πξνθεξχζζεη αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Βεληίωζη σνηήρηζη αρδεσηικού δικηύοσ ΓΟΔΒ Παμίζοσ - Κλειζηό
δίκησο Εώνης Αγ. Φλώροσ» με προϋπολογιζμό 120.967,74 € + ΦΠΑ24% = 150.000 ΕΤΡΩ. Σν
έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ :α)θαηεγνξία ΖΙΚ θαη ΟΗΘ (ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο) κε πξνυπνινγηζκφ 120.666,31 € (δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα θαη
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο)
2.Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην ρψξν «Δζληθφ
χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)- Γεκφζηα Έξγα-Αλαδήηεζε Γηαγσληζκψλ Γεκνζίσλ
‘Έξγσλ» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr γηα ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ζπζηεκηθφ θσδηθφ 76184
ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ http://ppel.gov.gr/.
3. Χο εκεξνκελία ιήμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 28-9-2018, ημέρα Παραζκεσή και ώρα
10.00 π.μ. κέζσ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) θαη ην ζχζηεκα
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ
ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζχκθσλα κε ην
άξζξν 95 παξ. 2α ηνπ Λ. 4412/2016.
4. Χο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 4-10-2018 ημέρα Πέμπηη και
ώρα 10.30 π.μ
5.ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ νη νπνίεο είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Κεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ
(Κ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΚΔ.ΓΗ εφόςον ανήκουν ςτην Α1 τάξη πτυχίο και άνω

κατηγορίασ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1 τάξη πτυχίο και άνω κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:.
α) ζε θξάηνο κέινο ηεο Έλσζεο
β) ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.)
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ , ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Η ηεο σο άλσ ζπκθσλίαο θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

Οικονομικοί φορείσ – Μεμονωμένεσ Εργοληπτικέσ Επιχειρήςεισ: Εγγεγραμμένεσ ςτο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήςεων που τηρείται ςτη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόςον ανήκουν ςτην
Α1 τάξη πτυχίο και άνω κατηγορίασ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1 τάξη πτυχίο και άνω
κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
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). Συγκεκριμένα:
Ενώςεισ Οικονομικών φορέων – Κοινοπραξίεσ
Εργοληπτικών

Επιχειρήςεων

εγγεγραμμένων

με

Α1

τάξη

πτυχίο

και

άνω

κατηγορίασ

ΨηφιακάΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ςε κοινοπραξία με εργοληπτικέσ επιχειρήςεισ εγγεγραμμένων Α1 τάξη
υπογεγραμμένο
πτυχίο και άνω κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τισ προώποθέςεισ τησ παρ.3β του άρθρου 76 του
από DIMITRIOS
KALDIS
Ημερομηνία:
2018.09.01

ΑΔΑ: 60ΠΛ7Λ1-Θ09

18PROC003623864 2018-08-31
Ν.4412/2016 όπωσ ιςχύει.

6. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 2.420 Εσρώ θαη
ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επηά εκεξνινγηαθψλ κελψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 6 κήλεο από την ημερομηνία λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των

προςφορών.

7. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηρεις (3) ημερολογιακούς μήνες θαη αξρίδεη
απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Σν έξγν ηνπ ζέκαηνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ–ΑΔΠ826, «ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ ΣΧΛ ΤΠΟΓΟΚΧΛ ΘΑΗ
ΡΔΚΑΣΧΛ ΑΠΟ ΣΖΛ ΠΙΖΚΚΤΡΑ ΣΟΤ ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ ΣΟΤ 2 0 1 6 ΣΖΛ Π. Δ . ΚΔΖΛΗΑ» κε θσδ η θ φ
2017ΔΠ82600002, έρεη εληαρζεί σο ππνέξγν ζην αλσηέξσ έξγν, κε ηελ ππ’ αξηζκ. 88/19-03-2018 (ΑΓΑ: 6Γ8Φ7Ι13Ρ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, κε πξνυπνινγηζκφ 150.000,00€.
Πξνθαηαβνιή δε ζα ρνξεγεζεί.
Σα έμνδα ησλ εθ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ
νπνία αλαδείρζεθε αλάδνρνο, βαξχλνπλ ηνλ ίδην θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ
έξγνπ. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ,
θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη
θαηαβάιινληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
8.Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ
θαη ηνλ Γ/ληε Σερληθψλ Έξγσλ.
Κοινοποίηζη
1. Εθημερίδες
α. ΘΑΡΡΟ
β. ΦΧΛΖ ΓΔΤΣΔΡΑ
Κε ηελ παξάθιεζε λα δεκνζηεχζνπλ ηε δηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη 1-9-2018 θαη λα καο απνζηαινχλ δχν
αληίγξαθα ηνπ θχιινπ ηεο εθεκεξίδαο.
Εζωηερική διανομή
1. Σκ.Γ.Π.
2. Γξακκαηεία (Αξρείν).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ

ΠΕΣΡΟ ΣΑΣΟΤΛΗ

