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ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7308/399

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό κάτω των ορίων για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)» προϋπολογισµού  :    4.596.774,19€ πλέον Φ.Π.Α 

µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
1. Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία Επικοινωνίας  

Αναθέτουσα αρχή: ∆ήµος Πειραιά 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Ι. ∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΚ 18535  
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: odonagia@pireasnet.gr  
∆/νση στο διαδίκτυο: www.piraeus.gov.gr 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Π. Μπραΐµη  
Τηλέφωνο :. +2104199833  
Φαξ: +2132022857 
Κωδικός NUTS: EL 307  

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, 
δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ∆ήµου Πειραιά www.piraeus.gov.gr. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. 

3. Κωδικός CPV: 45233120-6, 45233222-1, 45233290-8 
4. Τόπος Εκτέλεσης: ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. 
5. Τίτλος έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΚΤΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 

(ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ)». 
6. Σύντοµη Περιγραφή:  

Αποξήλωση υφισταµένων αυθαιρέτων κατασκευών από χώρο παραλίας 
 Αποκατάσταση του χώρου παραλίας 
 Επανακατασκευή πεζοδροµίων του κοινόχρηστου χώρου 

 Επανακατασκευή δικτύου οµβρίων 

 Επανακατασκευή ηλεκτρολογικού δικτύου 

 Ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώµατος 
 Τοποθέτηση βυθιζόµενων κάδων 

 Κατασκευή ειδικού  Σκιάστρου   

 Τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού  

 Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση 
7. Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ  4.596.774,19€ Ευρώ 
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
9. ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
10. Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε ΕΡΓΑ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ,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 Σ∆Σ, 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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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. 
∆εν 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: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 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 Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του 

παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

(α) Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις : 
1. Να διαθέτουν Ίδια Κεφάλαια  ελαχίστου ύψους 2.000.000 €. 
Από τα ίδια κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του µετοχικού κεφαλαίου για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές αρχές. 
2. Να έχουν Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών για την τελευταία τριετία τουλάχιστον 4.000.000 €. 
Σε περίπτωση ένωσης, οι παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιούνται από ένα τουλάχιστον από τα µέλη της ένωσης. 
Η ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα αναλυτικά οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του 
Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. 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. 
Οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
(α) Στελέχωση: ∆ύο (2) µηχανικούς εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ στην ∆ τάξη και δύο (2) µηχανικούς εγγεγραµµένους στο 
ΜΕΚ στην Γ τάξη ή Έναν (1) µηχανικό εγγεγραµµένο στο ΜΕΚ στη ∆ Τάξη και τέσσερις (4) µηχανικούς 
εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ στην Γ τάξη ή ∆ύο (2) µηχανικούς εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ στην ∆ τάξη, έναν (1) µηχανικό 
εγγεγραµµένο στο ΜΕΚ στη Γ Τάξη και δύο (2) µηχανικούς εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ στην Β τάξη ή Έναν (1) µηχανικό 
εγγεγραµµένο στο ΜΕΚ στην ∆ τάξη, τρείς (3) µηχανικούς εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ στη Γ Τάξη και δύο (2) 
µηχανικούς εγγεγραµµένους στο ΜΕΚ στην Β τάξη στην κατηγορία «ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ». 
(β) Εµπειρία: Να έχουν εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών, έργα οδοποιίας εντός σχεδίου πόλεως (εµπειρία) ελάχιστου αθροιστικού οικονοµικού αντικειµένου ίσου µε 
3.000.000 € 
Για τις ενώσεις οικονοµικών φορέων, τα ανωτέρω απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον για έναν από τους οικονοµικούς φορείς 
που µετέχουν στην ένωση. 
• Εγγύηση συµµετοχής: Για την 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  #91.936,00# ευρώ. 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. 
11. Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα 
12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής 

(χαµηλότερη τιµή) – άρθρο 95ν.4412/2016. 
13. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 22 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:00. 

14. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. 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. 

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη 
διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστηµα #12# (δώδεκα) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 

16. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 
17. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας µε Προγραµµατική Σύµβαση 

(Κ.Α.Ε. 9779.07.040 ) 
18. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία: 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.  
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

19. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016 
και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr.  

20. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

& ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Β. ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

Κοινοποιείται µε FAX ή e-mail : 

ΤΕΕ, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε. 
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