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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της αρ. 177/2022 Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., προκηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022", προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.
2. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα
συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για
την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (Α΄147), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
(χαμηλότερη τιμή).
5. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00 €, από τα οποία 350.631,14€ είναι
δαπάνη εργασιών με εργολαβικό όφελος, 52.594,67€ είναι για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση,
και 96.774,19€ είναι για Φ.Π.Α.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 50232000-0. Ο κωδικός NUTS είναι EL511.
Η συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6. 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 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.pamth.gov.gr.
7. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551355812, 2551355838 και FΑΧ επικοινωνίας 2551355845, αρμόδιος
επικοινωνίας Παπατζελάκης Νικόλαος.
8. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 25 / 04 / 2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26 / 04 / 2022.
9. 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 στην
παρ. 10 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
10. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29 / 04 /
2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03 / 05 / 2022,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 403.225,81€ και που είναι
εγκατεστημένα:
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στην Ελλάδα, και είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕ.Ε.Π.,
σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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
ε)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση δ΄ 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
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).
12. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους οχτώ χιλιάδων
εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον, δεκατρείς
(13) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 28 / 06 / 2023.
13. Οι προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω
της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της
άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 363 του Ν. 4412/2016. Οι σχετικές προθεσμίες υποβολής των
προσφυγών, αναγράφονται στο άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.
14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
15. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1116/15-02-2022, ΑΔΑ: ΨΕ6Η7ΛΒΔΕ1, ΑΔΑΜ: 22REQ010085146/2022-02-21) για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης ποσού 250.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 250.000,00€ για το έτος
2023 και με αρ. 1026 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε Έβρου, κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 223/2021 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου
της ΠΑΜΘ.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
17. Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.
18. Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186389

Αλεξανδρούπολη 12 / 04 / 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

