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διότητας της Δ.Α. Αχαΐας» 

 
 ΑΔΑ : 6Τ5Ο46ΜΚ6Π-Τ30 
ΑΔΑΜ: 19PROC005183348 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

Τακτικό Προϋπολογισμό  

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ   Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ  
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Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 

υπηρεσιακού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων σε χώρο αρμοδιότητας της Δ.Α. Αχαΐας», εκτι-
μώμενης αξίας 69.167,76 € (πλέον  Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 
2(α) του ν.4412/2016 για το σύστημα «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, που πρέπει να βρίσκο-
νται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και 
του προϋπολογισμού».  

 
Καλεί: 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδό-
χου κατασκευής του ως άνω έργου. 
 

 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην Α1 & άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 και άνω τάξη 
για έργα κατηγορίας 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. 
-  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.  
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Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υ-
ποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέ-
πει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για 
την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 

 Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-08-
2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.  

 
 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται ανωτέρω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 
έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β').  
- Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 διατίθενται στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ΄΄ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί΄΄ 
της πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  
 
 Εγγύηση συμμετοχής  
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονο-
μικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.385,00 ευρώ.  

 

 Πληροφορίες τηλ.:  210 6910478 κα Καρρά Αικατερίνη.  
 

     Αθήνα, 27-06-2019 
         

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 
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