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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό,
“με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 του Ν.4412/2016), για την ανάθεση του έργου:
«Αποκατάσταση

κατεστραμμένων

και

επέκταση

στηθαίων

ασφαλείας

σε

δίκτυα

Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με έλεγχο ομαλότητας της
μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τις διατάξεις:

2.



του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».



του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4018/11 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης
για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών»

Αντικείμενο του έργου είναι η τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.) σε θέσεις
όπου δεν υπάρχουν καθόλου μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, η τοποθέτηση Σ.Α.Ο. σε θέσεις προς
αντικατάσταση των υφισταμένων άθικτων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
παλαιού τύπου (μη πιστοποιημένων κατά ΕΝ-1317) και γενικά η αντιμετώπιση επειγουσών
αναγκών επισκευής, συντήρησης και αντικατάστασης κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων
ασφαλείας παλαιού τύπου και Σ.Α.Ο. που θα εντοπιστούν σε κεντρικές ή παράπλευρες νησίδες, σε
εξωτερικές οριογραμμές οδοστρωμάτων, σε πεζοδρόμια και γέφυρες κλπ κατά τη διάρκεια της
εργολαβίας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Δ.Μ.Υ.
Κωδικοί CPV: 45233280-5, 45233292-2 (συντήρηση ή / και βελτίωση μεταλλικών στηθαίων
ασφαλείας).

3.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.000.000,00 €, που αναλύεται σε:







4.

2.321.196,48 € για εργασίες,
417.815,37 € για ΓΕ & ΟΕ 18%,
410.851,78 € για απρόβλεπτα 9%,
942,83 € για αναθεώρηση,
75.000,00 € για απολογιστικά,
774.193,55 € για Φ.Π.Α. 24%

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας
οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:
α. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ. σε 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, καθώς και
δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
5.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 95402)
6.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην 83010/4098/26-7-2017 (ΦΕΚ 2710Β'/2-8-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)".

7.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 26-1-2021, ώρα 10:00
π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 1-22021, ώρα 10:00 π.μ.

8.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές υποβάλλονται μέχρι και δέκα (10)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (και παρέχονται από την
Υπηρεσία μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

9.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 64.516 € και απευθύνεται στον κύριο του
έργου (Περιφέρεια Αττικής) ή στον φορέα κατασκευής του έργου (Δ.Δ.Μ.Υ.Π.Α.). Η εγγύηση πρέπει
να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 14 (δεκατεσσάρων) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της
διακήρυξης, δηλ. έως την 25-4-2022.

10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 14 (δεκατέσσερις) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
12. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός έργου
2014ΕΠ58500016.
13. Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε 30 (τριάντα) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
14. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
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15. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών
Έργων της ενότητας: Έργα.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Νικόλαος Πέππας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από AMALIA MENI
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