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

Η Διεύθυνςη Τεχνικών Έργων Περιφϋρειασ Πελοποννόςου προκηρύςςει «ανοικτό διαδικαςύα» επιλογόσ αναδόχου του 

ϊρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μϋςω του Εθνικού Συςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων Συμβϊςεων με κριτόριο 

ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό (ϊρθρο 95 παρ. 2.α του 

Ν.4412/2016) για το ϋργο με τύτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ»,  προώπολογιςμού 5.000.000,00 €. 

Το ϋργο αποτελεύται από την κατηγορύα Έργων Οδοποιίας με δαπϊνη εργαςιών 2.971.200,00 €, Γενικϊ ϋξοδα και 

Όφελοσ εργολϊβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 534.816,00 €, Απρόβλεπτα (ποςοςτού 15% επύ τησ δαπϊνησ εργαςιών και του 

κονδυλύου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 525.902,40 €, αναθεώρηςη ςτισ τιμϋσ ποςού 339,66 € και Φ.Π.Α. 967.741,94 €.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλϊβουν τα ςυμβατικϊ τεύχη του διαγωνιςμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» τησ πύλησ 

www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςυςτημικό κωδικό 95234. 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ παραλαβόσ των προςφορών ορύζεται η 20-01-2021, ημϋρα Σετάρτη και ώρα 15:00. 

Ωσ ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται η 26-01-2021, ημϋρα Σρίτη και ώρα 11:00πμ. 

Στον διαγωνιςμό δικαιούνται να ςυμμετϊςχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ αυτών που δραςτηριοποιούνται 

ςτην κατηγορύα Έργων Οδοποιίας και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρύτεσ χώρεσ που 

ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα 

Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 

Συμφωνύασ, δ) τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ’ και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ 

ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

Για τη ςυμμετοχό ςτον διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη εγγυητικόσ επιςτολόσ ύψουσ 80.645,00 € και ϋχει χρόνο 

ιςχύοσ μϋχρι 19-11-2021. 

Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι για διϊςτημα εννϋα (9) μηνών από την ημερομηνύα λόξησ παραλαβόσ των 

προςφορών. 

Η προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

Το ϋργο χρηματοδοτεύται από το Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ 526, με κωδικό ϋργου: 

2020ΕΠ52600000, 13ο Υποϋργο. 

Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Οικονομικό Επιτροπό τησ Περιφϋρειασ Πελοποννόςου 

(Προώςταμϋνη Αρχό). 
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