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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια σάκων
ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης
και για ένα έτος, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκηρύσσει συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια σάκων ψυχρής Ασφάλτου για το έτος 2019
της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και για ένα έτος, με κριτήριο επιλογής την
χαμηλότερη τιμή.
CPV: 44113620-7 (Άσφαλτος).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00€ Ευρώ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / 74.400,00€ Ευρώ με ΦΠΑ 24%.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια του έργου
με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
και α/α 32, με τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», ΣΑΕΠ 566.
Δικαίωμα συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.
2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 139/1997), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.
Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή η κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη
νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Εγγύηση συμμετοχής
Εγγύηση συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί της
προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται με τον φάκελο υποβολής
δικαιολογητικών συμμετοχής του υποψηφίου αναδόχου. Το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής στον
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διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€) και αναλύεται ως εξής:
[60.000,00€ x 0,02 = 1.200,00€ ευρώ].
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1α του αρ. 72 του
Ν.4412/2016 και λαμβάνεται από οποιοδήποτε Πιστωτικό Ίδρυμα της χώρας ή με Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Χρόνος, τόπος, γλώσσα και Νόμισμα υποβολής προσφορών
α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων της Π.Ε. Εύβοιας, Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων (2ος όροφος), Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα στις 21/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20η Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.
β) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
γ) Νόμισμα: Ευρώ (€).
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Δεν
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Ενστάσεις
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (Α’147), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11 του ως άνω αναφερόμενου νόμου. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης
ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και για ένα έτος.
Χρηματοδότηση
Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια του έργου με ενάριθμo
2014ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 και α/α 32, με
τίτλο υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», ΣΑΕΠ 566.
Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η παρούσα περίληψη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.pste.gov.gr, στην διαδρομή : Θέλω να Δώ Προκηρύξεις.
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