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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ
2/2019
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 72
ΒΕΡΟΙΑ
59131
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο:  +30 2331353641
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr 
Φαξ:  +30 2331353630
Κωδικός NUTS: EL521
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://imathia.pkm.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ/ ΥΠΟΔΙΕΥΘΗΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Λ. ΣΤΡΑΤΟΥ 72
ΒΕΡΟΙΑ
59132
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο:  +30 2331353641
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr 
Φαξ:  +30 2331353650
Κωδικός NUTS: EL521
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

mailto:dtei@imathia.pkm.gov.gr
http://imathia.pkm.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
mailto:dtei@imathia.pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021, 2022
Αριθμός αναφοράς: 2/2019

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90620000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος
αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για τα έτη 2020, 2021, 2022
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού και αλατοδιανομής, απεγκλωβισμού
οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκύπτουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητάς μας από τις χιονοπτώσεις.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 221 774.19 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL521
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΟΔΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του προγράμματος
αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, για τα έτη 2020, 2021, 2022
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού και αλατοδιανομής, απεγκλωβισμού
οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκύπτουν στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητάς μας από τις χιονοπτώσεις.
Σε περίπτωση εκτεταμένων και εντόνων χιονοπτώσεων ή παγετού, τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία του δικτύου, γι’ αυτό γίνεται ιεράρχηση των προβλημάτων με
αυστηρώς αντικειμενικά κριτήρια όπως:
• Η σπουδαιότητα της οδού και του συγκεκριμένου σημείου στο δίκτυο (π.χ. εθνική οδός, παλιά εθνική οδός,
πρωτεύον επαρχιακό δίκτυο, επαρχιακή και δημοτική οδός προς χιονοδρομικό Σελίου κ.λ.π.)
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• Η κρισιμότητα της κατάστασης όπως αυτή διαπιστώνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς της Υ.Τ.Ε. Π.Ε.
Ημαθίας και τις κατά τόπους αστυνομικές, περιφερειακές κ.λ.π. αρχές
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το Σχέδιο Αποχιονισμού, τις εντολές του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ημαθίας (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και
τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη.
Οι εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής και απεγκλωβισμού οχημάτων εκτελούνται με τα ακόλουθα
μηχανήματα :
1. αποχιονιστικά μηχανήματα με Λεπίδα και Αλατοδιανομέα : Τρία (3)
2. φορτωτές : ένας (1)
3. ειδικό όχημα απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανός 30 t : ένα (1)
των οποίων τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά και υποχρεωτικά παρελκόμενα, ο υποχρεωτικός εξοπλισμός
τους και οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, αναφέρονται στο Τιμολόγιο Υπηρεσίας και την ΕΣΥ

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 221 774.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Λήξη: 31/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι 30η Απριλίου 2023, εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο από την υπηρεσία, και δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της συμβάσης

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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

II.2.14) 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:
ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
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III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 03/10/2019
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
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/10/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την μόνιμη Επιτροπή Διεξαγωγής Τακτικών - Διεθνών Διαγωνισμών και
διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ημαθίας όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ.αρ. 3277/2018 απόφαση
3277ου /2018 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.

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

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
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VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
ΑΘΗΝΑ
18233
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/08/2019
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