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Προκήρυξη σύµβασης Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ Τµήµα I: Αναθέτουσα αρχή
1.1)
Επωνυµία και διευθύνσεις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ
50 100
ΕΛΛΑ∆Α
Αρµόδιος για πληροφορίες: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε∆ΡΑ) Τηλέφωνο: +30
2461052687
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: h.giannopoulos@pdm.gov.gr
Φαξ: +30 2461052685
Κωδικός NUTS: EL53
∆ιεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pdm.gov.gr
1.2)
Πληροφορίες σχετικά µε τις από κοινού προµήθειες
1.3)
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για απεριόριστη, πλήρη, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.pdm.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης .5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες Τµήµα II: Αντικείµενο
1.1) Εύρος της σύµβασης
1.1.1) Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.
Αριθµός αναφοράς: ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ 2019/1
1.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV 90620000
1.1.3) Είδος σύµβασης Υπηρεσίες
1.1.4) Σύντοµη περιγραφή:
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισµού για την περίοδο 2019 - 2020 στο εθνικό
οδικό δίκτυο αρµοδιότητος συντήρησης της ∆.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
Το πρόγραµµα αποχιονισµού περιλαµβάνει εργασίες αποχιονισµού, αλατοδιανοµής, ελκυσµού εγκλωβισµένων
οχηµάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που
προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τµήµα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.
11.1.5) Εκτιµώµενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1426 840.00 EUR
11.1.6) Πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για µέγιστο αριθµό τµηµάτων: 7
Μέγιστος αριθµός τµηµάτων που µπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 7
Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να αναθέσει συµβάσεις συνδυάζοντας τα ακόλουθα
τµήµατα ή οµάδες τµηµάτων:
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Μπορεί να δοθεί προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα µε µέγιστο αριθµό 7 τµήµατα. 11.2) Περιγραφή
11.2.1)

11.2.2)
11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)
11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)
11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)

Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΟΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ
1 ΚΟΖΑΝΗ Αριθµός τµήµατος: 1
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε την
Κοζάνη
Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 374 300.00 EUR
∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης ∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης ποσού 73.800,00 χωρίς της αξία του
Φ.Π.Α
Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 11.2) Περιγραφή
11.2.1)

11.2.2)
11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)
11.2.6)

Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ
2 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α Αριθµός τµήµατος: 2
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε την
Πτολεµαΐδα
Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α)
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 139 700.00 EUR
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11.2.10)
11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)
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∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι ποσού 28.200,00 χωρίς της αξία
του Φ.Π.Α
Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έρνο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 11.2) Περιγραφή
11.2.1)

11.2.2)
11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)
11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)
11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)

Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.
ΤΜΗΜΑ 3 ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ Αριθµός τµήµατος: 3
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL533
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε την
Φλώρινα και το Ανταρτικό
Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ)
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 379 820.00 EUR
∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι ποσού 76.920,00 χωρίς της αξία
του Φ.Π.Α
Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 11.2) Περιγραφή
11.2.1) Τίτλος:
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11.2.2)
11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)
11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)
11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.
ΤΜΗΜΑ 4 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Αριθµός τµήµατος: 4
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL532
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε την
Κοροµηλιά
Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ)
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 95 500.00 EUR
∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης ∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι ποσού 18.000,00 χωρίς της αξία
του Φ.Π.Α
Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 11.2) Περιγραφή
11.2.1) Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.
ΤΜΗΜΑ 5 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ Αριθµός τµήµατος: 5
11.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
11.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε το
Τσοτύλι και τον Πεντάλοφος
11.2.4) Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ (ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΤΣΟΤΥΛΙ)
11.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
11.2.6) Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 185 540.00 EUR
11.2.7) ∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
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11.2.10)
11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)
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Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι ποσού 36.240,00 χωρίς της αξία
του Φ.Π.Α
Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 11.2) Περιγραφή
11.2.1)

11.2.2)
11.2.3)

11.2.4)

11.2.5)
11.2.6)
11.2.7)

11.2.10)
11.2.11)

11.2.12)
11.2.13)

Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ.
ΤΜΗΜΑ 6 ΣΕΡΒΙΑ Αριθµός τµήµατος: 6
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε τα Σέρβια
Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ (ΣΕΡΒΙΑ)
Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 109 100.00 EUR
∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι ποσού 21.600,00 χωρίς της αξία
του Φ.Π.Α
Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι

11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες 11.2) Περιγραφή
11.2.1)

11.2.2)
11.2.3)

Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ Π.∆.Μ. ΤΜΗΜΑ
7 ΓΡΕΒΕΝΑ Αριθµός τµήµατος: 7
Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV 90620000
Τόπος εκτέλεσης Κωδικός NUTS: EL531
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
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Η παροχή της υπηρεσίας αποχιονισµού θα γίνει σε τµήµατα εθνικού οδικού δικτύου που γειτνιάζουν µε τα
Γρεβενά
11.2.4) Περιγραφή της σύµβασης:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
11.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω Τιµή
11.2.6) Εκτιµώµενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 142 880.00 EUR
11.2.7) ∆ιάρκεια σύµβασης, συµφωνίας-πλαίσιο ή δυναµικού συστήµατος αγορών
∆ιάρκεια σε µήνες: 6
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται σε παράταση: ναι Περιγραφή παρατάσεων:
Εάν καταστεί ανάγκη ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου.
11.2.10) Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές Θα γίνουν δεκτές
εναλλακτικές προσφορές: όχι
11.2.11) Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης
∆ικαιώµατα προαίρεσης: ναι Περιγραφή των δικαιωµάτων προαίρεσης:
Στο ποσό της παραγράφου 11.2.6 περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης µέχρι ποσού 27.780,00 χωρίς της
αξία του Φ.Π.Α
11.2.12) Πληροφορίες σχετικά µε ηλεκτρονικούς καταλόγους
11.2.13) Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύµβαση σχετίζεται µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι
11.2.14) Συµπληρωµατικές πληροφορίες
Τµήµα III: Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες
111.1) Προϋποθέσεις συµµετοχής
111.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο
Κατάλογος και σύντοµη περιγραφή των όρων:
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της υπόψη υπηρεσίας, ήτοι δραστηριότητα
εκχιονισµού.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι
σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασης τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη Σ∆Σ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά
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ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό
ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
111.1.2) 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.1.5)
Πληροφορίες για ανατιθέµενες κατ' αποκλειστικότητα συµβάσεις III.2) Όροι που
αφορούν τη σύµβαση
111.2.1) Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της υπόψη υπηρεσίας, ήτοι δραστηριότητα
εκχιονισµού.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι
σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονοµικών φορέων
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη Σ∆Σ,
ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα επαγγελµατικά
ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό
ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού.
111.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύµβασης:
Η σύµβαση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη που αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr και στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr µε αριθµούς
συστήµατος 70330, 70331, 70332, 70333, 70334, 70335, 70336 µέσω του οποίου θα υποβληθούν και οι
ηλεκτρονικές προσφορές.
111.2.3) Πληροφορίες σχετικά µε το προσωπικό που αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης Τµήµα IV:
∆ιαδικασία
IV. 1) Περιγραφή
IV. 1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά µε συµφωνία-πλαίσιο ή δυναµικό σύστηµα αγορών
IV. 1.4) Πληροφορίες σχετικά µε τη µείωση του αριθµού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
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διαπραγµάτευσης ή του διαλόγου IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµηθειών (GPA)
Η σύµβαση καλύπτεται από τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Προµηθειών: ναι
IV.2) ∆ιοικητικές πληροφορίες
IV.2.1) Προηγούµενη δηµοσίευση σχετικά µε την εν λόγω διαδικασία IV.2.2) Προθεσµία παραλαβής των
προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής
Ηµεροµηνία: 15/04/2019 Τοπική ώρα: 15:00
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
∆ιάρκεια σε µήνες: 9 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) IV.2.7) Όροι για την
αποσφράγιση των προσφορών
Ηµεροµηνία: 19/04/2019 Τοπική ώρα: 10:00 Τόπος:
Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ (συστηµικοί αριθµοί 70330,
70331, 70332, 70333, 70334 , 70335 και 70336) και όλοι οι ενδιαφερόµενοι
θα λάβουν σχετικό e-mail ενώ στο σύστηµα θα υπάρχει πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία όλων των προσφορών
που θα υποβληθούν. Τµήµα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις
Πρόκειται για επαναλαµβανοµένη δηµόσια σύµβαση: όχι VI.2) Πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτρονικές
ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωµές VI.3) Συµπληρωµατικές πληροφορίες:
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η εκτέλεση της σύµβασης θα είναι σύµφωνα µε την οδηγία 2014/25/ΕΕ το
Ν.4412/2016.
VI .4) ∆ιαδικασίες προσφυγής
VI .4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Αεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης Κτίριο Κεράνης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑ∆Α
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: aepp@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229
∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες διαµεσολάβησης
VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την (τις) προθεσµία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
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τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της
αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα
επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),το οποίο φέρει
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικώνΓια το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της
µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια. Η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι
αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της
προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του
παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής . Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς
ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ .
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο
αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, σύµφωνα µε το άρθρο 372 παρ. 4 του
Ν.4412/16.
VI .4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας
∆ιοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης
ΚΟΖΑΝΗ
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Τηλέφωνο: +30 2461052682 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: d.te@pdm.gov.gr Φαξ: +30
2461052685 ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο: http://pdm.gov.gr VI.5) Ηµεροµηνία
αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/02/2019
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