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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΘΕΜΑ: Πρόκληση υποβολής προσφοράς & αποδεικτικών μέσων για το υποέργο «Προμήθεια

μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας»
Η Περιφζρεια Πελοποννιςου/Περιφερειακι Ενότθτα Αργολίδασ, απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για το υποζργο «Προμικεια μονόπλευρων ςτθκαίων αςφαλείασ» .
Η διαδικαςία κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 35.960,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. (κακαρι αξία
29.000,00 €).
Οι προςφορζσ κα δοκοφν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τθν τεχνικι ζκκεςθ του Παραρτιματοσ Ι τθσ
παροφςασ και κα ςυναφκεί ςφμβαςθ, θ χρονικι διάρκεια τθσ οποίασ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και τθν
ανάρτθςι τθσ ςτο ΚΗΜΔΗ και για διάςτθμα ενόσ (1) μθνόσ.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των προσ προμικεια ειδών.
Απορρίπτονται προςφορζσ οι οποίεσ:


είναι εναλλακτικζσ



ζχουν απόκλιςθ από τα ηθτοφμενα είδθ



είναι εκπρόκεςμεσ



δεν καλφπτουν το ςφνολο των υπό προμικεια ειδών όπωσ αναφζρονται ςτο

Παράρτθμα Ι τθσ

παροφςασ


ξεπερνοφν τον ςυνολικό προχπολογιςμό, όπωσ απεικονίηεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ

Οι ςυμμετζχοντεσ κα υποβάλουν επί ποινι αποκλειςμοφ


Οικονομικι προςφορά ςε τιμι μονάδασ, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ και τθν τεχνικι
ζκκεςθ του Παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ και ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ κα είναι τρεισ (3) μινεσ από τθν
υποβολι τθσ.



Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι τα προμθκευόμενα είδθ είναι ςφμφωνα με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τθν τεχνικι ζκκεςθ, όπωσ απεικονίηονται ςτθν με αρικμ. πρωτ. 312616/30.
09.2021 Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ, τθν οποία και αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα (Παράρτθμα IV).
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ε περίπτωςθ που ο προςφζροντασ προτίκεται να ανακζςει ποςοςτό απορρζουςασ ςφμβαςθσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, οφείλει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το ποςοςτό αυτό κακώσ και τουσ
υπεργολάβουσ που προτείνει ςφμφωνα με το αρκ.58 του ν.4412/16.

υνοδευτικά μαηί με τθν οικονομικι προςφορά, ςτην οποία θα αναγράφεται και η περίοδοσ ιςχφοσ τησ, κα
πρζπει να κατατεκοφν από τον προςφζροντα (και τον υπεργολάβο, μόνο ςε περίπτωςθ που το ποςοςτό
υπεργολαβίασ ξεπερνά το 30% τθσ ςφμβαςθσ) τα κάτωκι ζγγραφα – αποδεικτικά μζςα:



υπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (επιςυνάπτεται
υπόδειγμα – Παράρτθμα ΙΙΙ)



φορολογικι ενθμερότθτα για όλουσ τουσ φορείσ πλθν Κεντρικισ Διοίκθςθσ (ςε ιςχφ)



αςφαλιςτικι ενθμερότθτα μιςκωτών και μθ μιςκωτών (ςε ιςχφ)

Ο ενδιαφερόμενοσ (φυςικό – νομικό πρόςωπο) δφναται να απευκφνει και να κατακζςει τθν προςφορά του
ζωσ 15.10.2021 και ώρα 15:00 ςτο e-mail τθσ Κεντρικισ Γραμματείασ :gram@argolida.gr.

.

Με Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊςτάμενοσ τησ Δ/νςησ

Επαμεινώνδασ Μαυρόγιαννησ

Κοινοποίηση:


Τμήμα Πληρουορικής Π.Ε. Αργολίδας (για ανάρτηση στο ppel.gov.gr)
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ΕΡΓΟ: «ΤΝΣΗΡΗΗ – ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΗ – ΗΜΑΝΗ – ΦΩΣΙΜΟ – ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΤ
ΟΔΙΚΟΤ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ»
ΤΠΟΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΠΛΕΤΡΩΝ ΣΗΘΑΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ»
ΠΙΣΩΕΙ: 2013ΕΠ02600005

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Σα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Σεχνικζσ προδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Πρόκειται για τθν προμικεια, μεταφορά και παράδοςθ υςτθμάτων υγκράτθςθσ Οχθμάτων (ΑΟ) κατά ΕΛΟΣ
ΕΝ 1317, ςφμφωνα με τθν βαςιηόμενθ ςτισ ΟΜΟΕ-ΑΟ
Σόποσ παράδοςθσ: Παραλιακι Οδόσ Ναυπλίου – Ν. Κίου,
Χρόνοσ παράδοςθσ: Ζνασ (1) μινασ μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ
Αναλυτικότερα, θ παροφςα Σεχνικι Περιγραφι περιλαμβάνει μεταλλικά μονόπλευρα ςτθκαία αςφαλείασ,
απολιξεισ αρχισ και πζρατοσ και υςτιματα Απορρόφθςθσ Ενζργειασ Πρόςκρουςθσ (.Α.Ε.Π.).
Σα προσ προμικεια ςτθκαία αςφαλείασ, ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-2 κα ζχουν τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά:

Α.- Ικανότθτα ςυγκράτθςθσ : Η1
- κατθγορία W3: <= 1,00 m
- Κατθγορία ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ: Α
- Διαμόρφωςθ: μονόπλευρα

Σα ΑΟ κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-5 και κα
ςυνοδεφονται από τα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα.
Η τιμι μονάδοσ αναφζρονται ςε πλιρθ ςυςτιματα, ζτοιμα προσ εγκατάςταςθ και ςφμφωνα με το εγχειρίδιο του
καταςκευαςτι, περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα οπιςκοανακλαςτικά ςτοιχεία (λευκά ι κόκκινα) και τισ
απολιξεισ.
Επίςθσ τα ειδικά τεμάχια απολιξεων αρχισ και πζρατοσ, τα οπιςκοανακλαςτικά ςτοιχεία, οι ορκοςτάτεσ και
λοιπά υλικά και μικροχλικά περιλαμβάνονται ανθγμζνα ςτισ ανά τρζχον μζτρο τιμζσ μονάδοσ.
τθν τιμι μονάδασ των χαλφβδινων ςτθκαίων αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ τθσ αντιςκωριακισ
προςταςίασ αυτών με κερμό βακφ γαλβάνιςμα κατά ΕΛΟΣ EN IS 1461.
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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά
Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ αποτελεί θ :
Προμικεια

τθκαίων Αςφαλείασ που κα τοποκετθκοφν ςε οδοφσ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ. Οι

ποςότθτεσ των υπό προμικεια υλικών αναγράφονται ςτο τεφχοσ του προχπολογιςμοφ και το τεφχοσ Σεχνικών
Προδιαγραφών.

2. τθκαία Αςφαλείασ
Σα ςτθκαία αςφαλείασ, ςφμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-2 κα ζχουν τα εξισ χαρακτθριςτικά:


Ικανότθτα ςυγκράτθςθσ : Η1



Λειτουργικό πλάτοσ: κατθγορία W3:  1,00 m



Κατθγορία ςφοδρότθτασ πρόςκρουςθσ: Α



Διαμόρφωςθ: μονόπλευρα

Προμικεια, μεταφορά επί τόπου υςτθμάτων Αναχαίτιςθσ Οχθμάτων (ΑΟ) κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1317, ςτθκαίων
αςφαλείασ ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Η1 & λειτουργικοφ πλάτουσ W3 ςφμφωνα με τισ ΟΜΟΕ-ΑΟ.
τθν τιμι μονάδασ των χαλφβδινων ςτθκαίων αςφάλειασ περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ τθσ αντιςκωριακισ
προςταςίασ αυτών με κερμό βακφ γαλβάνιςμα κατά ΕΛΟΣ EN ISO 1461.6. Επιπλζον περιλαμβάνεται:
1.

θ δαπάνθ των πρόςκετων ορκοςτατών και μικρουλικών για τμιματα ςτθκαίων ανά διακόςια μζτρα,
(ιτοι 10 τεμάχια απολιξεων)

2.

οπιςκοανακλαςτικά ςτοιχεία (λευκά ι κόκκινα) ςε αποςτάςεισ ανά 4,00μ. μεταξφ τουσ (ιτοι 250 τεμ.)

Σα ΑΟ κα φζρουν ςιμανςθ CE ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1317-5 και κα

ςυνοδεφονται από τα

πιςτοποιθτικά και ζγγραφα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α
1

ΕΙΔΟ
Μονόπλευρο ςτθκαίο αςφαλείασ
ικανότθτασ ςυγκράτθςθσ Η1,
λειτουργικοφ πλάτουσ W3

Μον. Μζτρηςησ

Σιμή

Πος/τητα

ΔΑΠΑΝΗ

μμ

29,00€

1.000,00

29.000,00

ΦΠΑ 24 %
φνολο

6.960,00
35.960,00

21PROC009286185 2021-09-30
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων
υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ όηη:
α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν
1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ
Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα
1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
(ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
απηήο,
5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν
1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ
πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο
θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην
λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ
Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.04.2011,ζ.1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηνλ λ. 4198/2013 (Α΄215).
Ηκεξνκελία: .. …./..…/2021
Ο/Η Δει…..
(Τπνγξαθή)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ όηη:
ηα πξνκεζεπόκελα είδε είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαη ηελ ηερληθή έθζεζε κε αξηζκ. πξση. 312616/30.09.2021
Πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Π.Ε. Αξγνιίδαο, ηελ νπνία θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.

Ηκεξνκελία: .. …./..…/2021
Ο/Η Δει…..
(Τπνγξαθή)

ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ

