
 

                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

                                        
                          Ναφπλιο, 22/7/19 
                          Αρικ. Πρωτ.οικ.: 203194/31592 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 
 
 
 
  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νςθ :Παρ.Οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου  
Ταχ.Κωδ: 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ 
Τθλζφωνο: 2752360398-402 
fax: 2752360403 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ του αρθ.32 του ν.4412/16, με 

κριηήριο καηακύρωζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική άποψη προζθορά 

βάζει ηιμής, για ηο έργο: 

«Σσνηηρήζεις-αζθαληοζηρώζεις οδικού δικηύοσ Π.Ε. Αργολίδας, Υποέργο: 

Προμήθεια Σηηθαίων Αζθαλείας». 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και 

Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Σο με απίθ. 28912/44460/14-01-2019 έγγπαθο ηηρ Δ/νζηρ Δ/νζηρ Σεσνικών 

Έπγων ΠΕ Απγολίδαρ με ηο οποίο μαρ διαβιβάζηηκε α) ηο απιθ.ππωη. 

233953/36032/5-9-18 έγγπαθό ηοςρ (ΑΔΑΜ 18REQ003644864), β) η 

απ.440/2018 Απόθαζη Π.. (ΑΔΑ ΦΧΙ77Λ1-2ΤΘ)(ΑΔΑΜ 19REQ004326839), 

γ) οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ-πποϋπολογιζμόρ-ηεσνική έκθεζη, πεπιγπαθή . 

3. Σην ςπ’ απιθ. 702/2019 Απόθαζη Οικονομικήρ Επιηποπήρ Πεπιθέπειαρ 

Πελοποννήζος πεπί έγκπιζηρ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού, όπων διακήπςξηρ και 

ζςγκπόηηζη Επιηποπών (ΑΔΑ ΧΟΥΓ7Λ1-ΓΗΓ). 

4. Σην απ.702/2019 Δ/ξη ζςνοπηικού διαγωνιζμού (ΑΔΑΜ 19PROC004687681) ο 

οποίορ διενεπγήθηκε ηην 12/04/2019 

5. Σην απ.1771/2019 Απόθαζη Ο.Ε. πεπί κήπςξηρ άγονος ηος διαγωνιζμού λόγω 

μη ςποβολήρ πποζθοπών (ΑΔΑ 78Σ7Λ1-5ΦΡ) 

6. Σο απ.ππωη.142365/21735/12-6-19 έγγπαθο ηηρ Δ/νζηρ Σεσνικών Έπγων, πεπί 

πποζθςγήρ ζε διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ ηος απ.32 ηος ν.4412/16. 

7. Σην απ. 2449/2019 Απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ πεπί έγκπιζηρ ηηρ 

πποζθςγήρ ζηην ανωηέπω διαδικαζία και ηων επιηποπών (ΑΔΑ Φ7Π47Λ1-274). 

Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω 7 Απόφαςθσ, ςασ προςκαλοφμε ςτθ διαδικαςία 
διαπραγμάτευςησ για ηο έργο: 

«Σσνηηρήζεις-αζθαληοζηρώζεις οδικού δικηύοσ Π.Ε. Αργολίδας, Υποέργο: 

Προμήθεια Σηηθαίων Αζθαλείας», ςφμφωνα με τθν υπ.αρικ. 702/2019 διακιρυξθ, θ 
οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
(www.ppel.gov.gr) και ςτο ΚΗΜΔΗΣ ζχοντασ λάβει ΑΔΑΜ 19PROC004687681 
(αναηιτθςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.promitheus.gov.gr ): 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 6/8/19 θμζρα Τρίτθ και 
ϊρα 15.00 μ.μ. και θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ςτισ 7/8/19 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 
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10:00 π.μ. ςτα γραφεία του Τμιματοσ Προμθκειϊν (κεντρικό κτίριο ΠΕ Αργολίδασ, Β 
είςοδοσ, Α όροφοσ). 
 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «Προμικεια Στθκαίων Αςφαλείασ», όπωσ αναλυτικά 
περιγράφονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτθν τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι του 
παραρτιματοσ Ι που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρ.702/2019 διακιρυξθσ. 
ςγκεκπιμένα ο διαγωνιζμόρ αθοπά ηην ππομήθεια, μεηαθοπά και παπάδοζη 

μονόπλεςπων ζηηθαίων αζθαλείαρ. Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τιμισ για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ του 
είδουσ του διαγωνιςμοφ (ζνα τμιμα).         
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 34928300-1 
 
Η παροφςα ςφμβαςθ αφορά ζνα τμιμα: 
ΤΜΗΜΑ 1   :  εκτιμϊμενθσ αξίασ 59.400,00 €  πλζον ΦΠΑ 14.256,00 €  
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του Τμιματοσ. 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 73.656,00  € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 59.400,00 €  ΦΠΑ : 
14.256,00 €). 
 
- δικαίωμα προαίρεςθσ κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ κατά 30%   ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 50%   
- δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το 
αρκ.132. 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
και το αργότερο ζωσ 31/12/2019.  
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει  τιμισ. 
 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι και 

όλθ θ διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν ορίηεται ςτθν αρ.702/2019 

Διακιρυξθ (παρ. 2.4 & 3.1).   

 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτη Δ/ξη 702/2019 Π.Ε. Αργολίδασ καθώσ η εν 
λόγω διαδικαςία αποτελεί ουςιαςτικά ςυνζχιςη τησ προηγοφμενησ ανοικτήσ διαδικαςίασ 
και οι όροι του αρχικοφ διαγωνιςμοφ τησ αριθ. Δ/ξησ 702/2019 δεν τροποποιοφνται 
ουςιωδώσ με την παροφςα.   
 

 
 

   Ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ 
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