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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016 (όπως αυτός τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με το Ν.4782/2021), του Έργου «Αποκατάσταση
γέφυρας ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο), Υποέργο : «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού
Κομψάτου» προϋπολογισμού 4.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης/Δ/νση Τεχνικών Έργων
(Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή, τηλ.25313-53939, fax:25313-53944, email : dte_perodopis@pamth.gov.gr),
προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μεταξύ οικονομικών φορέων, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Έργου : «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου (πρωτεύον
επαρχιακό δίκτυο), Υποέργο : «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου»
προϋπολογισμού
4.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ031 με Κ.Α.Ε. 2017ΕΠ03100002. Κωδικός CPV: 45221111-3.
2. 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. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 2010-2021 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 25-10-2021.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων
Συμβάσεων. Οι προσφορές θα υποβληθούν 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 (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης,
Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή, γραφείο πρωτοκόλλου). Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29-10-2021, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4-11-2021, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10.00 π.μ.
4. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» και που είναι εγκατεστημένα :
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, 5, 6 και 7 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.
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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 (γ) και (ε) 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).
7. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία των έργων Οδοποιίας.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
8. Στα πλαίσια της Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς για την κατηγορία
των έργων Οδοποιίας θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να διαθέτουν :
(i) πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών συνολικής αξίας τουλάχιστον εκατόν
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό (30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και
κτήρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από
τα επιβατικά αυτοκίνητα.
Υπό τον όρο «πάγια στοιχεία» νοείται περιγραφικώς το μέγεθος των παγίων στοιχείων που ανήκουν στην
κυριότητα της επιχείρησης ή στην κατοχή της βάσει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στα οποία
περιλαμβάνεται η αξία γηπέδων, οικοπέδων, κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, εκτός
των επιβατικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 3669/2008,
όπως ισχύει.
(ii) Ίδια Κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (750.000,00 €).
Υπό τον όρο «Ίδια Κεφάλαια» νοείται περιγραφικώς, το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού ενός
οικονομικού φορέα, ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων», μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων
Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόμενου
Κεφαλαίου και των «ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2 περ. β’ του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
9. Στα πλαίσια της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς για την κατηγορία των
έργων Οδοποιίας θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :
i) Να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα του στοιχ. (α) και δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β).
Για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου, οι τεχνικοί του οικονομικού φορέα διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες βάσει των προσόντων τους :
(α) Στους τεχνικούς που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107
παρ. 5 και 109 του Ν.3669/2008, σχετικά με την εκτέλεση ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και επιπροσθέτως : αα)
εννέα (8) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή δεκαοχτώ (18) έτη απασχόλησης σε επίβλεψη ή είκοσι
εφτά (27) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή άλλων
ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 107 παρ. 7 του Ν.3669/2008, και ββ) εννέα (9) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή είκοσι
τέσσερα (24) έτη απασχόλησης σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και
υπομηχανικών ή άλλων ισοδύναμων ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τη χώρα
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προέλευσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ.
8 του Ν.3669/2008.

(β) Στους τεχνικούς που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που προβλέπονται στα άρθρα 107
παρ. 5 και 109 του Ν.3669/2008, σχετικά με την εκτέλεσης ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και επιπροσθέτως :
αα) έξι (6) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή δώδεκα (12) έτη απασχόλησης σε επίβλεψη ή δεκαοκτώ
(18) έτη απασχόλησης σε μελέτη, εφόσον τυγχάνουν διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή άλλων
ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 107 παρ. 7 του Ν.3669/2008, και ββ) έξι (6) έτη απασχόλησης σε κατασκευή ή δεκαέξι (16)
έτη απασχόλησης σε επίβλεψη, εφόσον τυγχάνουν πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ και υπομηχανικών ή άλλων
ισοδύναμων ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 107 παρ. 8 του Ν.3669/2008.
ii) Να διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία στην εκτέλεση ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που
αντιστοιχεί σε κύκλο εργασιών συνολικού ύψους εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (675.000,00)
ευρώ.
Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στην ως άνω κατηγορία
έργων, πρέπει να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους τουλάχιστον ταυτόσημου αριθμού και
ισοδύναμων προσόντων και εμπειρίας τεχνικούς και να έχουν την αντίστοιχη εμπειρία.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
10. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 66.129,10 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
15. 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 το ν.
1497/1984 (Α΄188).
16. Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του
διαγωνισμού.
17. Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 183568
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Α.Μ.-Θ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS PETROVITS
Ημερομηνία: 2021.10.01 13:24:53 EEST
Αιτία: Πρωτότυπο
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