
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ.  Δ/νση :  2ο χλμ. Τρίπολης - 
Περιθωρίου

Τηλέφωνα :  2713- 610343

FAX :  2713 - 610342

ΤΡΙΠΟΛΗ    15 -10-2020  

           Αρ. Πρωτ : 248502/60338

ΠΡΟΣ:

      1. Εφημερίδα  « ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ   » 

             ΒΙΠΕ  – Τρίπολη 

      2.  ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΟΡΙΑΣ 

                        ΒΙΠΕ  – Τρίπολη  

      3.  Ιστοσελίδα  Περιφέρειας 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Περίληψης Διακήρυξης  Δημοπρασίας
Σας στέλνουμε συνημμένα με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου Περίληψη Διακήρυξης

Δημοπρασίας για το έργο : 
   «  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠO
    ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ»
    Προϋπολογισμού Μελέτης :  Τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
    πενήντα  Ευρώ  και είκοσι ενός λεπτών( 336.850,21 € )                       

         εκ πιστώσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε μέχρι την 23 – 10 - 2020  και να μας στείλετε δύο αντίτυπα

του φύλλου που θα περιέχει τη δημοσίευση μαζί με το σχετικό Τιμολόγιο.

Σε περίπτωση που δε δημοσιευτεί η Περίληψη μέχρι την παραπάνω ημερομηνία παρακαλούμε να

μας ενημερώσετε τηλεφωνικά.

Ακόμη σας πληροφορούμε ότι η σχετική δαπάνη για τη δημοσίευση αυτή θα σας καταβληθεί

από τον ανάδοχο του έργου κατά την είσπραξη της 1ης Πιστοποίησης της εργολαβίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

( Με περίληψη  Διακήρυξης )

1. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

   Καραγιώργη Σερβίας4 –Τ.Κ. 105.62- ΑΘΗΝΑ

2. Σύλλογο Εργοληπτών Αρκαδίας- Τρίπολη

3. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη

4. κ. Λαμπρόπουλο Χρήστο – Αντιπεριφερειάρχη 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

 Ακριβές  Αντίγραφο

                                                Εκ της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας

     
     Ευρωπαϊκή Ένωση

     Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
     και Επενδυτικά Ταμεία Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΜ. ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τρίπολη,   15-10-2020

Αρ. Πρωτ. 248502/60338

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Οδός : Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, ΤΡΙΠΟΛΗ 
Ταχ.Κωδ. : 221 31
Τηλ. : 2713601190
Telefax : 2713601173
E-mail : perpel@perpel.gov.gr   

Φορέας κατασκευής του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
                                                            Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Οδός : 2ο χλμ. Τρίπολης - Περθωρίου
Ταχ.Κωδ. : 221 00
Πληροφορίες :
Τηλ. : 2713 610343
Telefax : 2713 610342
E-mail :

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr.

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά σε από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική
αρχή αγορών.

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45332200-5, Υδραυλικά έργα
Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

6. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL 651

Τίτλος έργου:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠO ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ» συστημικός αρ. 92564

Το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  αφορά  στην  βελτίωση  και  αναβάθμιση  της  λειτουργίας  του
εξωτερικού υδραγωγείου από την πηγή «Παράθυρο» μέχρι  την κεντρική δεξαμενή του συστήματος
ύδρευσης δέκα οικισμών του Δήμου Γορτυνίας.
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Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

• Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Κεντρικού Αντλιοστασίου. 

• Αντικατάσταση των 500 m του τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού από το Κεντρικό Αντλιοστάσιο
μέχρι το Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο που είναι κατασκευασμένο από αμιαντοτσιμεντοσωλήνα (AC). 

• Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Ενδιάμεσου Αντλιοστασίου. 

• Αντικατάσταση των 75 m του τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού από το Ενδιάμεσο Αντλιοστάσιο
μέχρι  την  Κεντρική  Δεξαμενή  Συστήματος  Τροπαίων  που  είναι  κατασκευασμένο  από
αμιαντοτσιμεντοσωλήνα (AC). 

• Τσιμεντόστρωση  του  δρόμου  πρόσβασης  προς  την  Κεντρική  Δεξαμενή  Συστήματος  Τροπαίων
συνολικού μήκους 750 m περίπου και πλάτους 3 m.

• Προμήθεια:  1.  Κυρίως  μηχανολογικός  εξοπλισμός,  2.  Εγκατάσταση  Πυροπροστασίας,  3.  Σύστημα
τηλεμετρίας.

7. Εκτιμώμενη συνολική αξία: ΜΕΡΟΣ Α) Έργο  χωρίς ΦΠΑ 238.961,39  ΕΥΡΩ, ΜΕΡΟΣ Β) Προμήθεια με ΦΠΑ
97.888,82 ΕΥΡΩ, δλδ συνολικής αξίας 336.850,21  ΕΥΡΩ

8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

9. Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται
στις κατηγορίες Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων τάξης Α2 σύμφωνα με την αντίστοιχη
εκτιμώμενη αξία του προϋπολογισμού μελέτης 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, 

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ 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 
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).

 Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

 Κριτήρια  επιλογής:  Απαιτείται  οι  οικονομικοί  φορείς  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  σχετικό
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
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Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  στην  κατηγορία  Υδραυλικών  Έργων.  Οι  προσφέροντες  που  είναι
εγκατεστημένοι  σε  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  τις  δηλώσεις  και
πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα:

Όπως  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  περιγράφεται  στο  άρθρο  100  του  ν.
3669/2008  για  την  αντίστοιχη  τάξη  και  άνω  Μ.Ε.ΕΠ.  κατηγορίας  Υδραυλικών  και
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων..

Ειδικά  οι  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  είναι  εγγεγραμμένες  στο  ΜΕΕΠ,  δεν  θα  πρέπει  να
υπερβαίνουν  τα  ανώτατα  επιτρεπτά  όρια  ανεκτέλεστου  υπολοίπου  εργολαβικών  συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά την
υποβολή της προσφοράς:

Όπως η Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα περιγράφεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008 για
την αντίστοιχη τάξη και άνω Μ.Ε.ΕΠ. κατηγορίας  Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.   

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή

12. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

13. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:  24-11-2020,  ημέρα ΤΡΙΤΗ , και ώρα
15:00 μ.μ.

15. Φάκελοι προσφορών:  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Επισημαίνεται  ότι  η  εν  λόγω  υποχρέωση  δεν  ισχύει  για  τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.
εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

16. Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  τον  συμμετέχοντα  στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

17. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  27-11-2020,  ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, και ώρα 10:30 π.μ.

18. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

19. Γλώσσα  Διαδικασίας: Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία,  καθώς  και  τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα.
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20. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

21. Χρηματοδότηση: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»,
με κωδικό ΟΠΣ 5041950, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους κατά ποσοστό 20%, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 0261, κωδικός
ενάριθμου 2019ΕΠ02610044. 

22. Διαδικασίες Προσφυγής: 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 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.

Κατά τα λοιπά ως άρθρο 4.3. της Διακήρυξης.

23. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση  συμμετοχής:  Για  τη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
Εγγυητικής Επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.358,08  €. 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. 
Χορήγηση Προκαταβολής:  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

     
     Ευρωπαϊκή Ένωση

     Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
     και Επενδυτικά Ταμεία Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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