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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αλεξανδρούπολη 25-08-2021
Αρ. Πρωτ.: 228273/6334

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Ταχ. Δ/ση
Ταχ. Κωδ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

: Ι. Δραγούμη 1
: 68131 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
: Τριανταφυλλοπούλου Αλεξία
: 2551355809
: 25513558878

E-mail

: triantafillopoulou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016
Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αλεξανδρούπολης (Αρχή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες) προκηρύσσει βάσει της αρ. Απόφασης 519/2021 της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
<<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ>> προϋπολογισμού 349.999,98Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 45233141-9(εργασίες συντήρησης οδών) και ο κωδικός NUTS είναι EL511.
1.Επωνυμία και Διευθύνσεις:
Επίσημη Επωνυμία: Περιφέρεια ΑΜΘ - Περιφερειακή Ενότητα Έβρου -Δ/νση Τεχνικών Έργων
Ταχ. Δ/νση:

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Ι. Δραγούμη 1, 68131,

Αλεξανδρούπολη Κωδ. NUTS: EL511 (Αλεξανδρούπολη)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnika.erga.evrou@pamth.gov.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο: www.pamth.gov.gr
Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων
Ταχ. Δ/νση Περιφερειακή Ενότητα Αλεξανδρούπολης, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Ι. Δραγούμη 1, 68131,
Αλεξανδρούπολη Κωδ. NUTS: EL511
Πληροφορίες: Τριανταφυλλοπούλου Αλεξία, τηλ. 2551355809, e-mail: triantafillopoulou@pamth.gov.gr
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.pamth.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.
3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από
κεντρική αρχή αγορών.
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5. CPV: 45233141-9 (εργασίες συντήρησης οδών)
6. Είδος Σύµβασης : ΕΡΓΟ
7. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL511
8. Τίτλος: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Νο14 ΤΜΗΜΑ:
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ - ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙ – ΒΡΥΣΙΚΑ>>
9. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά την επούλωση και αποκατάσταση φθορών (φαινόμενα
ρηγματώσεων, παραμορφώσεων, λακκουβών) που εμφανίζονται στο Δευτερεύον Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Νο14: «Σιδηρώ – Κυριακή – Πρωτοκκλήσι – Μαυροκλήσι - Βρυσικά - Ευγενικό» τμήμα Πρωτοκκλήσι –
Μαυροκλήσι – Βρυσικά.
Θα γίνει παρέμβαση στο παραπάνω τμήμα του δρόμου και ειδικότερα, ανάλογα με το είδος των
φθορών.
.
10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 282.258,05 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
12. Διάρκεια Σύµβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών

που

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 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.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3. 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.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με 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).
4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της Διακήρυξης.
5. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση
εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτ. XI του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Επίσης, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι
εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, καθώς και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

όπως

περιγράφονται στο άρθρο 22Γ και 22Δ της Διακήρυξης.
14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων
15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
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16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης είναι: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) - επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών, άρθρο
95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016.
17. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/09/2021
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13.00μμ.
18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή ,
(Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αλεξανδρούπολης
Ι. Δραγούμη 1, 68131, Αλεξανδρούπολη), , με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες
εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κωδ. NUTS: EL511
19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
20. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/09/2021 ,
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 πμ.
21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
22. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 1497/1984 (Α΄188).
23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
2017 ΣΑΕΠ-931 των έργων του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αρ.πρωτ. 123185/10.11.2017
ΑΔΑ: 71ΣΦ465ΧΙ8-Θ44) από την ΣΑΕΠ 931 σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΕΠ93100003 και το
οποίο έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ 2021 σύμφωνα με την υπ. αριθ.
203/2020 (ΑΔΑ:ΩΚ9Ψ7ΛΒ-1ΛΘ)Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. για το ποσό των
350.000,00 €.
25. Διαδικασίες Προσφυγής: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Ταχ. Δ/νση :Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, 18.233
Ηλ. ταχυδρομείο : aepp@aepp-procurement.gr
Δ/νση στο διαδίκτυο : www.aepp-procurement.gr
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. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.
26. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε
και δέκα έξι λεπτά (5.645,16) ευρώ και ισχύει τουλάχιστον για δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως 16/08/2022.
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.

Για την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS PETROVITS
Ημερομηνία: 2021.08.25 09:42:08 EEST
Αιτία: Πρωτότυπο
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