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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.∆. 1825

1.

Η ∆ιεύθυνση Συντήρησης Γραµµής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.,
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 264 του Ν.
4412/2016, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε το σύστηµα
προσφοράς «µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών οµοειδών εργασιών και µε
έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την σύναψη σύµβασης κατασκευής του έργου : «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΤΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ» Α.∆. 1825 µε προϋπολογισµό τριακόσιων δέκα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ
(315.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α., συµπεριλαµβανοµένων Γ.Ε.&Ο.Ε., απροβλέπτων και
απολογιστικών.
2. Συνοπτικά το αντικείµενο του έργου αφορά την περίφραξη της σιδηροδροµικής γραµµής, σε
εντοπισµένα τµήµατα της σιδηροδροµικής γραµµής, εντός της αστικής περιοχής της πόλης της
Λάρισας, η οποία θα κατασκευασθεί από προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο
σκυρόδεµα που στηρίζονται σε µεταλλικούς ορθοστάτες από σιδηροδοκούς.
3. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους 6 µήνες.
4. Τα έγγραφα της σύµβασης προσφέρονται ελεύθερα, πλήρη, άµεσα και δωρεάν µέσω της

ηλεκτρονικής πρόσβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.ose.gr.
Πληροφορίες στα τηλ. 210 – 5297597, 210-5297577, 210-5297550 και 210-5297509 µέχρι και την
04-10-2018 ηµέρα Πέµπτη.
5.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την 10-10-2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 117384/26-10-2017 (3821
Β').

6.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδοµικά και 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 Σ∆Σ, 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
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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, 4 και 5 του άρθρου 254 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
7. Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.300,00 ευρώ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ο
οποίος ανέρχεται σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. 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 υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά
την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. ∆εν απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας.
8. Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη

προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
9. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Ο.Σ.Ε. για τα έτη 2018,2019.
10. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής και η χορήγηση πριµ στον Ανάδοχο.
11. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του Ο.Σ.Ε.
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