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ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΤΤ ΞΞ ΗΗ   
 

Η Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Πελοποννιςου προκθρφςςει «ανοικτι διαδικαςία» επιλογισ 
αναδόχου του άρκρου 27 του Ν. 4412/2016 μζςω του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι (άρκρο 95 
παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το ζργο με τίτλο: «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΓΕΦΤΡΑ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΣΟΤΘΟΑ»,  
προχπολογιςμοφ 237.000,00 €. 
Σο ζργο αποτελείται από τθν κατθγορία Ζργων Οδοποιίας με δαπάνθ εργαςιϊν 140.570,75 €, Γενικά ζξοδα και 
Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 25.302,74 €, Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τθσ δαπάνθσ εργαςιϊν και του 
κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 24.881,02 €,  που αναλϊνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 
4412/2016, ανακεϊρθςθ ςτισ τιμζσ ποςοφ 374,52 € ςφμφωνα με το άρκρο 153 του ν. 4412/2016 και Φ.Π.Α. 
(24%) 45.870,97 €. 
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ από τον χϊρο «Εινικό 
Σφστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Ζργα – Αναζθτηση Διαγωνισμών Δημοσίων 
Ζργων» τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr για τον θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςυςτθμικό κωδικό 84310. 
Ωσ θμερομθνία λιξθσ παραλαβισ των προςφορϊν ορίηεται θ 05-09-2019 θμζρα Πζμπτη και ϊρα 15:00. 
Ωσ θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 11-09-2019, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 
11:00 πμ. 
τον διαγωνιςμό δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία Ζργων Οδοποιίας αντίςτοιχθ με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ και 
που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που 
ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα 
Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
υμφωνίασ, δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 3.822,00 € και ζχει 
χρόνο ιςχφοσ μζχρι 04-04-2020. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι για διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ παραλαβισ των 
προςφορϊν. 
Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Π.Δ.Ε.), ΑΕΠ026, με κωδικό ζργου 
2019ΕΠ02600003.                 
Σο αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Πελοποννιςου 
(Προϊςταμζνθ Αρχι). 
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