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Τηλέφωνο : 25313 53945
TELEFAX : 25313 53944
Η-Ταχυδρομείο: gaitatzidis@pamth.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης/ Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης/ Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων (Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή, τηλ.2531353945, fax:2531353944, email: gaitatzidis@pamth.gov.gr ),
προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, μεταξύ οικονομικών φορέων, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022» προϋπολογισμού 113.832,00 € (με Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του
υποέργου: Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης
ετών 2021-2022» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» με ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 .
Κωδικοί CPV: 44811000-8 χρώματα διαγράμμισης οδών
34922110-0 υαλοσφαιρίδια διαγράμμισης οδών
44832000-1 διαλύτες
Κωδικός NUTS Φορέα: EL 513. Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL 513
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
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
το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
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. Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών, 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 14/2/2022, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/2/2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.00π.μ.
4. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε έξι (6) μήνες .
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),__
γ) 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 .
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή περισσότερα, ακόμη και για το
σύνολο των συνεργείων με την απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάτοχοι ή διαχειριστές των οχημάτων –

ΑΔΑ: ΩΣΨ27ΛΒ-ΨΦΡ
μηχανημάτων που απαιτούνται για το κάθε συνεργείο ξεχωριστά και δεν επιτρέπεται
να δηλωθούν τα ίδια
μηχανήματα περισσότερα του ενός συνεργείου.
7.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής , 2% επί της εκτιμώμενης
αξίας. 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.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι έξι (6) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
8. Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει. Βλ. σχετικά: Άρθρο 3.4 της διακήρυξης.
9. 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.
10.Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του
διαγωνισμού.
11. Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154225
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