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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφ. Κ. Μουρουδέλης
Τηλ. :2105297511
Ηλ. Διευθ: k.mouroudelis@osenet.gr
ΕΡΓΟ:«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ & ΠΛΑΤΕΩΣ –
ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ» ΑΔ 242
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
ΠΟΡΟΙ Ο.Σ.Ε. ΑΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

992.052,60€, € πλέον Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ & ΠΛΑΤΕΩΣ –
ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ» Α.Δ. 242, με προϋπολογισμό 992.052,60€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr , καθώς και
στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.ose.gr.
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 30/05/2022, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο έως την 02/06/2022.
Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί βάσει του πρότυπου τεύχους για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων μελετών άνω
των ορίων του ν. 4412/2016.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η : 08/06/2022, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η: 09/06/2022 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση
μελετών των κατηγοριών 10,13,21,08,09 και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς
των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Ο κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι κατέχει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (λόγοι αποκλεισμού,
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας), που περιγράφονται αναλυτικά
στο τεύχος της διακήρυξης.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους δέκα εννέα
χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πέντε λεπτών (19.841,05 €) και ισχύ τουλάχιστον (30) ημερών
μετά τη μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. Η έγκριση
δημοπράτησης, αποφασίστηκε με την με αριθμό 6014/18-03-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του και η
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 με την αριθμ. 9013226/28-032022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την με αρ. 29911/01-04-2022 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων
και εντολών πληρωμής της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού (Δ.Ο.Υ.)
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Σ.Ε. ΑΕ, στην ιστοσελίδα της Διαύγειας
http://sites.diavgeia.gov.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΣΕ Α.Ε. (www.ose.gr), ενώ θα δημοσιευθεί και σε ημερήσιες εφημερίδες,για την ευρύτερη
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων
Σύμβουλος ΟΣΕ Α.Ε.

Σπυρίδων Κ. Πατέρας
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