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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:501109-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κατερίνη: Εργασίες συντήρησης οδών
2020/S 207-501109
Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας
Αριθμός ταυτοποίησης: 2018/S 220-503165
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος
Πόλη: Κατερίνη
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Ταχ. κωδικός: 601 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Δημάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.dimaki@pieria.pkm.gov.gr
Τηλέφωνο: +30 2351351147
Φαξ: +30 2351351190
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://pieria.pkm.gov.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://pieria.pkm.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Κ.Μ. (συνεχιζόμενο έργο 2013ΕΠ00800027) —
Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πιερίας, για τα έτη 2020, 2021, 2022».

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233141 Εργασίες συντήρησης οδών

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Έργα
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για την αποκατάσταση φθορών, ζημιών, και τη
συντήρηση για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας τής Π.Ε.
Πιερίας.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 177 419.35 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL525 Πιερία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 10ης, 13ης, 14ης και 16ης, καθώς και στην 13η εθνική οδό Κατερίνης - Ελασσόνας της
Π.Ε. Πιερίας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για την αποκατάσταση φθορών, ζημιών, και τη
συντήρηση για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας τής Π.Ε.
Πιερίας.
Προβλεπόμενες εργασίες για την κατασκευή του έργου:
α) εκσκαφές·
β) κατασκευή επενδεδυμένων ρείθρων, όπου απαιτείται·
γ) εργασίες εξυγίανσης οδοστρώματος με εξυγιαντική στρώση πάχους τουλάχιστον 0,50μ.·
δ) εργασίες εξυγίανσης καταστρώματος οδού με μεταβλητές στρώσεις (υπόβαση + βάση)·
ε) εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού και αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα·
στ) εργασίες κατασκευής σαρζανέτ·
ι) εργασίες σήμανσης και ασφάλειας οδών.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 177 419.35 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Υφίσταται η δυνατότητα εφαρμογής των άρθρων 32 και 132 του Ν.4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
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Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
α) εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ μεμονωμένοι ή σε ένωση, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που τηρείται στη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, εφόσον ανήκουν στη 2η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οδοποιίας·
β) εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων, εφόσον
είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς, και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του
ελληνικού μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.·
γ) προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται μητρώα, εφόσον αποδεικνύουν ότι
διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική - επαγγελματική ικανότητα, δηλαδή:
Ισχύει η τεχνική ικανότητα με ταυτόσημα δικαιολογητικά, που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά
κατηγορία και τάξη Μ.Ε.ΕΠ. αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία τής σύμβασης.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Όπως περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη του έργου.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/11/2020
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
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Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/12/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Π.Ε. Πιερίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων
28ης Οκτωβρίου 40, 3ος όροφος
Κατερίνη
Τ.Κ. 601 32

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ενιαία Αρχή Εξέτασης Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας
Ταχ. διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 40
Πόλη: Κατερίνη
Ταχ. κωδικός: 601 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2351351197-259
Φαξ: +30 2351351190

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/10/2020
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