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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
Ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΣΥΛ) Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ, εκτιμώμενης αξίας:
7.500.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, και
Καλεί:
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.


Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην 4η & άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Η/Μ 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.
- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
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- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν 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).
 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22-02-2018.
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ.
Υποβολή φακέλου προσφοράς
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία (α) με
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού,
όπως ορίζεται ανωτέρω. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις
στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.


Εγγύηση συμμετοχής
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικ ονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητ ικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού του έργου, δηλαδή
στο ποσό των 150.000,00 ευρώ και χρονικής ισχύος τουλάχιστον 180 ημερών.


 Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Α.Ε.
 Παραλαβή τευχών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα
αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί

από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται μέχρι την 08-02-2018 από τη
Γραμματεία της ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. στην οδό Ζαΐμη 2 στην Πάτρα, Πληροφορίες τηλ.: 2610270780.
 Εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 12-02-2018, οι αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά.
Πάτρα,

Ο πρόεδρος της ΚΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

