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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σρίπολθ, 08-10-2020
Αρ. Πρωτ. 240997/58724/οικ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ
(ΑΡΘΡΟΤ 122 Ν.4412/16)
1.

Επωνυμία και Διευκφνςεισ:
Ανακζτουςα αρχι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Οδόσ
: Πλατεία Εκνάρχου Μακαρίου, ΣΡΙΠΟΛΗ
Σαχ.Κωδ.
: 221 31
Σθλ.
: 2713601190
Telefax
: 2713601173
E-mail
: perpel@perpel.gov.gr
Φορζασ καταςκευισ του ζργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ/ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οδόσ
: ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΤ ΕΧΙΩΣΗ 1, ΣΡΙΠΟΛΗ
Σαχ.Κωδ.
: 221 32
Πλθροφορίεσ
: Ευανθία Σίδερη, Λυμπέριος Κούνας
Σθλ.
: 2710238559
Telefax
: 2710243185
E-mail
: dteperpel@gmail.com

2.

Επικοινωνία: Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ ςτον χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.

3.

Σφποσ Ανακζτουςασ Αρχισ & Δραςτθριότθτα που αυτι αςκεί: Αρχι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ / Γενικζσ
Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ.
Η ςφμβαςθ δεν αφορά ςε από κοινοφ διαδικαςία δθμόςιασ ςφμβαςθσ και δεν ανατίκεται από κεντρικι
αρχι αγορϊν.

4.
5.

Κωδικόσ Κφριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6: Ζργα Οδοποιίασ,
Είδοσ φμβαςθσ: ΕΡΓΑ

6.

Σόποσ Εκτζλεςθσ: NUTS: EL 653
Σίτλοσ ζργου:
«Βελτίωςη τησ 7ησ Επαρχιακήσ Οδού Μεςςηνίασ (Τμήματα Μεςςήνη – Εύα και Εύα – Λάμπαινα)»

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
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Σο ζργο διακρίνεται ςε δφο (2) διακεκριμζνα τμιματα :
• Τποτμιμα «Μεςςινθ ζωσ Αρχι Παράκαμψθσ Εφασ», μικουσ 5,652 χλμ..
• Τποτμιμα «Σζλοσ Παράκαμψθσ Εφασ ζωσ Λάμπαινα», μικουσ 2,758 χλμ..
το αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνονται ςε γενικζσ γραμμζσ τα παρακάτω :
α. Η ςυνολικι διαπλάτυνςθ και των δφο (2) υποτμθμάτων, ϊςτε να αποκτιςουν διατομι κατά ΟΜΟΕ
τφπου «β2ς» - πλάτουσ κυκλοφορίασ 11,0μ., είτε τφπου «β2» - πλάτουσ κυκλοφορίασ 8,00μ., ςε
οριςμζνα υποτμιματα.
β. Η διαπλάτυνςθ των υπαρχόντων οχετϊν, θ καταςκευι νζων οχετϊν, θ καταςκευι τοίχων
αντιςτιριξθσ, θ καταςκευι πεηοδρομίων, ςε θμιαςτικά και αςτικά τμιματα, θ καταςκευι
επενδεδυμζνων τάφρων τριγωνικισ διατομισ και θ καταςκευι ερειςμάτων ςτακεροποιθμζνου
τφπου. Η εργαςίεσ κα γίνουν και ςτα δφο υποτμιματα.
γ. Η ςιμανςθ (οριηόντια και κατακόρυφθ) κακϊσ και θ αςφάλιςθ (ςτθκαία αςφαλείασ) ςτο ςυνολικό
μικοσ και των δφο υποτμθμάτων.
δ. Η καταςκευι κλειςτοφ δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων, εντόσ των Οικιςμϊν Αριςτοδθμείου και
Λάμπαινασ.
ε. Ο οδοφωτιςμόσ ιςόπεδων κόμβων και αςτικϊν τμθμάτων.

7.

Εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία χωρίσ ΦΠΑ, 6.008.064,52 ΕΤΡΩ

8.

Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ.

9.

Διάρκεια φμβαςθσ: Η προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου είναι δεκαοκτώ (18) μινεσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ.

10. Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ:
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται
ςτθν κατθγορία Ζργων Οδοποιίασ ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ εκτιμϊμενθ αξία του προχπολογιςμοφ
μελζτθσ 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.


Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.



Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19
και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρκρου 76 του Ν.4412/2016.



Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ. ε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ, θ νομικι τθσ μορφι πρζπει
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να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν
ζνωςθ (πχ κοινοπραξία).


Λόγοι αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν.4412/16 και το άρκρο 22 τθσ διακιρυξθσ.



Κριτιρια επιλογισ: Απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό
επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που
είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν
Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.), όπωσ αυτό ιςχφει κατά τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο ΠΔ 71/2019, ιδίωσ
κατά τθν μεταβατικι περίοδο εφαρμογισ του Μθτρϊου Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων Δθμοςίων
Ζργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) (αρ. 65). Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016



Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα:
φμφωνα με το άρκρο 51 του Π.Δ. 71 (ΦΕΚ 112Αϋ/03-07-2019) περί Μθτρϊων ςυντελεςτϊν
παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, μελετϊν, τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν (ΜΗ.Σ.Ε), όςον αφορά ςτα ελάχιςτα όρια Οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ ανά τάξθ εγγραφισ (κριτιριο Α), οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ που είναι
εγγεγραμμζνοι ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε και δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία Ζργων Οδοποιίασ, κα
πρζπει να διακζτουν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, τισ εξισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςφμφωνα με
τθν παρ. 14 του άρκρου 51 του ΠΔ 71/2019:
i) Κδια κεφάλαια ελάχιςτου φψουσ 750.000,00 €, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 6 του άρκρου 51 του
Π.Δ. 71/2019
ii) Αξία παγίων ελάχιςτου φψουσ 250.000,00 €, όπωσ αυτά ορίηονται ςτισ παρ. 7, 8 και 9 του άρκρου
51 του Π.Δ. 71/2019
iii) Ελάχιςτοσ κφκλοσ εργαςιϊν 1.500.000,00 €, όπωσ ορίηεται ςτισ παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 51
του Π.Δ. 71/2019
Επίςθσ ιςχφει το άρκρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03-07-2019) περί Μεταβατικϊν Διατάξεων
και ειδικότερα θ παρ.6, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν παρ.5 του άρκρου 188 του Ν. 4635/2019
(ΦΕΚ 167 Α’/30-10-2019).
Ειδικά οι εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο Μ.Ε.ΕΠ., δεν κα πρζπει να
υπερβαίνουν τα ανϊτατα επιτρεπτά όρια ανεκτζλεςτου υπολοίπου εργολαβικϊν ςυμβάςεων,
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 και ςτο άρκρο 64 του
Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Αϋ/03-07-2019).



Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα:
φμφωνα με το άρκρο 52 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112Αϋ/03-07-2019) περί Μθτρϊων ςυντελεςτϊν
παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων, μελετϊν, τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν (ΜΗ.Σ.Ε), όςον αφορά ςτα ελάχιςτα όρια Σεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ ανά
τάξθ εγγραφισ (κριτιρια Β.1, Β.2), οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι
ςτο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε και δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία Ζργων Οδοποιίασ, κα πρζπει να διακζτουν
τισ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ τθσ παρ.5. τθν περίπτωςθ που ο προςφζρων αποτελεί ζνωςθ
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οικονομικϊν φορζων που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
76, παρ. 3, ςθμείο (β) του Ν. 4412/2016, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
Επίςθσ ιςχφει το άρκρο 65 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03-07-2019) περί Μεταβατικϊν Διατάξεων
και ειδικότερα θ παρ.6, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν παρ.5 του άρκρου 188 του Ν. 4635/2019
(ΦΕΚ 167 Α’/30-10-2019).


Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
α) Πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ςε αντικείμενο
ςυναφζσ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
β) Πιςτοποιθτικό Περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 14001:2015 ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το
αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
γ) Πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ Τγείασ και Αςφάλειασ ΕΛΟΣ 1801:2008/OHSAS 18001:2007, ςε
αντικείμενο ςυναφζσ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Σα ωσ άνω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από φορζα διαπίςτευςθσ ςφμφωνα με το
άρκρο 82 του Ν. 4412/2016.

11. Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι
12. Η φμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα
13. Κριτιριο Ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ: είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ.
14. Ημερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν: 18-11-2020, θμζρα Σετάρτθ, και ώρα
15:00.
15. Φάκελοι προςφορών: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Εντόσ τριϊν 3 εργαςίμων θμερϊν από
τθν θλεκτρονικι υποβολι προςκομίηεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ.
εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.
16. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον
διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του Ν.4412/2016, για διάςτθμα ζξι (6) μθνών, από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν.
17. Ημερομθνία και ώρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορών ορίηεται θ 24-11-2020, θμζρα
Σρίτθ, και ώρα 11:00 πμ.
18. Πρόςωπα τα οποία επιτρζπεται να παρίςτανται ςτθν αποςφράγιςθ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ.
19. Γλϊςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα
αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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20. Γίνεται δεκτι ΜΟΝΟ θ θλεκτρονικι υποβολι προςφορϊν.
21. Χρθματοδότθςθ: Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννθςοσ 2014-2020»,
με κωδικό ΟΠ 5045544, και ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
(ΕΣΠΑ) και από εκνικοφσ πόρουσ, Π.Δ.Ε.-ΑΕΠ 0261, κωδικόσ ενάρικμου 2019ΕΠ02610063.
22. Διαδικαςίεσ Προςφυγισ: ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Η προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο π.δ. 39/2017, κατατίκεται
θλεκτρονικά βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
υποςυςτιματοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι
Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του
ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Κατά τα λοιπά ωσ άρκρο 4.3. τθσ Διακιρυξθσ.
23. Άλλεσ πλθροφορίεσ:
Εγγφθςθ ςυμμετοχισ: Για τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν.4412/2016,
Εγγυθτικισ Επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 120.161,00 €. τθν περίπτωςθ ζνωςθσ
οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Χοριγθςθ Προκαταβολισ: Προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, φψουσ 10% του
ποςοφ τθσ προςφοράσ του (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε. ΝΙΚΑ

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ
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