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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κρήτης / Δ/νση Τεχνικών Έργων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός Λασσαίας 1Α, TK 71305, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,
Κωδικός NUTS: EL434 Χανιά
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dte@crete.gov.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.crete.gov.gr
Πληροφορίες: Καραπιδάκης Νεκτάριος
E-mail: karapidakis@crete.gov.gr
Τηλ.: ++302813 412546
2. Επικοινωνία:
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 www.crete.gov.gr [ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ].
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Περιφέρεια Κρήτης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών.
5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 43200000-5
6. Είδος Σύμβασης: Παροχή Γενικών Υπρεσιών
7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL434 Χανιά, Κρήτη
8. Τίτλος έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»
9. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός της Εθνικής Οδού από τα προϊόντα
κατολισθήσεων
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 200.000 ευρώ
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης έργου είναι οκτώ (8) μήνες απ' την υπογραφή σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτοςμέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 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.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
1.

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης.
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Κριτήρια επιλογής: Τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 της διακήρυξης.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσού 4.000,00 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.
14. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
16. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 Ν.4412/2016.
17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών:
Ημερομηνία 15-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 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.
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (10) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
20. Ημερομηνία, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:
Ημερομηνία 22-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. κωδικός ΣΑΕΠ802. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 2019ΕΠ80200005 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα.
25. Διαδικασίες προσφυγής: Η διαδικασία Προδικαστικών Προσφυγών και της Προσωρινής δικαστικής
προστασίας περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.
26. Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση δημοπράτησης αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 1388/2021 (πρακτικό
ο
Ν 27/15-10-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνο ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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