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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 4
«Επενδύσεις σε υλικά στοιχειά του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που
συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» και
Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων»
Αρ. Πρωτ.: 4026/14-03-2019
Ο Δικαιούχος Δήμος Πύλου Νέστορος διακηρύττει ότι την 09 του μηνός Aπριλίου του έτους 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών), θα διεξαχθεί με ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σήμερα για το έργο με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006158842 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία
Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» με κωδικό ΣΑ 082/1 και κωδικό έργου 2018ΣΕ08210025 στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014 – 2020» και η συγχρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό
συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.ΤΑ.Α.).
Το έργο «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων» συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)
κατηγορία Οδοποιία, με προϋπολογισμό 521.169,19 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Χιλιοχωρίων», με
βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης επικαιρ. 93/2014 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου Νέστορος,
ανέρχεται στο ποσό των 521.169,19 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 646.249,80 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής (www.pylos-nestor.gr).
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τις διατάξεις του ν.4412/16 κατά το
πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (κάτω των ορίων) υπόδειγμα τύπου Β της
ΕΑΑΔΗΣΥ .
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 10.423.50 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα
απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μηνών .
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: για έργα
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
να διαθέτουν, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ
(50.000,00€) ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ν. 3669/2008 και
2. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να
συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής τους σε τάξεις του
Μ.Ε.ΕΠ. του ν. 3669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 20, 99 και 100 σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή
των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης Μ.Ε.ΕΠ..
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.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς
που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της περ. α) και έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα της περ. β) ή δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα της περ. β) ή έναν (1)
τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα της περ. γ).
2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, οι τεχνικοί του συμμετέχοντος φορέα διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες βάσει των προσόντων τους:
α) Στους τεχνικούς που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107 παρ. 5 και 109
του ν. 3369/2008, σχετικά με την εκτέλεση έργων οδοποιίας.
β) Στους τεχνικούς, οι οποίοι πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή
έξι (6) έτη σε επίβλεψη ή εννιά (9) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι
ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 7 του ν. 3669/2008,
και στους τεχνικούς, οι οποίοι, πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν τρία (3) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή
οκτώ (8) έτη σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή ισότιμων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008.
γ) Στους τεχνικούς, οι οποίοι πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν έξι (6) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή
δώδεκα (12) έτη σε επίβλεψη ή δεκαοκτώ (18) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι
ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 7 του ν.
3669/2008, και στους τεχνικούς, οι οποίοι, πέραν της ανωτέρω περ. α) διαθέτουν έξι (6) έτη απασχόλησης σε
κατασκευή ή δεκαέξι (16) έτη σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή
ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του ν. 3669/2008.
3. Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του παρόντος δύνανται να
συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της τυχόν εγγραφής αυτών και των τεχνικών
τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. και του Μ.Ε.Κ. του ν. 669/2008, ενώ δε η παραπομπή στα άρθρα 107 και 109 σκοπεί
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αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό ανεξαρτήτως τάξης και
βαθμίδας Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ..
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή Δέκα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ (10.423,00 ευρώ)
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος. Η ισχύς της
θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι 180 ημέρες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και Τ.Ε.Υ.Δ.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.
Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2018ΣΕ08210025
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου Πύλου Νέστορος.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Πύλου Νέστορος,
αρμόδιος υπάλληλος, Κότσης Χρυσοβαλάντης (τηλ.:2723360249, Φαξ: 2723023522 ) και την Τεχνική Υπηρεσία,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πύλος, 14/03/2019
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
του Δικαιούχου Δήμου Πύλου Νέστορος
Δημήτριος Π. Καφαντάρης
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