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Αθήνα , 17/02/2017
Αρ. Πρωτ. :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Δ. 1621
1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εκτέλεση επειγουσών εργασιών
συντήρησης γραμμής στα όρια δικαιοδοσίας του Τμήματος Λαμίας» (Α.Δ.
1621) με προϋπολογισμό σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ
ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (45.358,61 €) χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο αφορά εργασίες
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
από τα γραφεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής και Νοτίου
Ελλάδος της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην Αθήνα,
Μέγαρο Ο.Σ.Ε., οδός Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, Γρ. 510 - Πληροφορίες: κ. Ι.
Μποτής και Φ. Δημάκης, τηλ: 2105297510, μέχρι την 03/03/2017 και ώρα 14:30
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 07/03/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,
στο Μέγαρο Ο.Σ.Ε., οδός Καρόλου 1-3, 5ος όροφος, Γρ. 510. Η οικονομική
προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 125 του Ν. 4412/16.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., για έργα κατηγορίας οικοδομικά,
καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά
Μητρώα, δυνάμενες να αναλάβουν έργα αντίστοιχου προϋπολογισμού
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β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον
είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική
άποψη.
5.

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 907,00 €, ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, από
την ημερομηνία Δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για
διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.

Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους .

Εκ του Ο.Σ.Ε.
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