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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ. 2183
1.

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτή
διαδικασία μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 4412/2016, μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 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 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΛΑΤΕΩΣ (Π-Π) ΑΠΟ ΤΗ Χ.Θ. 307+000 ΕΩΣ 307+100
& ΑΠΟ 310+000 ΕΩΣ 311+500 (ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ & ΛΑΡΙΣΑΣ)» (Α.Δ. 2183), (CPV:
45234100-7, NUTS: EL611, EL612) με προϋπολογισμό τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα
μία χιλιάδες οκτακόσια εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (4.381.866,99€)
συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% ύψους 581.235,12€, απρόβλεπτων 15% ύψους 571.547,87€
και χωρίς τον Φ.Π.Α.
2.

Οι εργασίες του έργου του θέματος αφορούν στην στην οριστική αποκατάσταση των πληγέντων τμημάτων
της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στις Χ.Θ. 307+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 307+100 & Χ.Θ. 310+000 ΕΩΣ Χ.Θ.
311+500 από τα επικίνδυνα-ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της
Κεντρικής Ελλάδας (θεομηνία «Ιανός»). Στις θέσεις αυτές, είναι απαραίτητη η πλήρης ανακατασκευή του
επιχώματος και την αντικατάσταση υλικών επιδομής, των υπό κυκλοφορία σιδηροδρομικών γραμμών, που
ανήκουν στη δικαιοδοσία του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Λάρισας.
Ειδικότερα, από αυτοψία που διενήργησε η Υπηρεσία διαπιστώθηκε η αποσταθεροποίηση της γραμμής επί
μήκους 5km περίπου (Χ.Θ. 306+874.74 - 312+198.80) και η υποσκαφή της στις παρακάτω θέσεις:


ΧΘ 307+000 – 307+100 (μήκος προβληματικής θέσης 100m)
Παράσυρση σιδηροδρομικού επιχώματος επί μήκους 100m διπλής γραμμής. Στο τμήμα αυτό η επιδομή
περιλαμβάνει και στις δυο γραμμές (ανόδου & καθόδου) ολόσωμους στρωτήρες B70, σιδηροτροχιές
UIC54, ελαστικό σύνδεσμο SKL14 και σκύρο κατηγορίας Κ1.



ΧΘ 310+000 – 311+500 (μήκος προβληματικής θέσης 1.500m)
Παράσυρση σιδηροδρομικού επιχώματος επί μήκους 1.500m διπλής γραμμής. Στο τμήμα αυτό η επιδομή
περιλαμβάνει και στις δυο γραμμές (ανόδου & καθόδου) ξύλινους στρωτήρες AZOBE, σιδηροτροχιές
UIC54, ελαστικό σύνδεσμο SKL12 και σκύρο κατηγορίας Κ1.

3. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στους δώδεκα (12) μήνες.
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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. Εφόσον έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/05/2022 o αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο στις 26/05/2022.
5. Για την πληρέστερη εξασφάλιση της πληροφόρησης - ενημέρωσης των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων
επί των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, είναι αναγκαία και υποχρεωτική, επί ποινή
αποκλεισμού, η επιτόπου επίσκεψη στο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 2.5 της Αναλυτικής
Διακήρυξης με Α.Δ. 2183.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., 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 (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με αρ. 166278 (ΦΕΚ Β' 2813/30-06-2021).
7. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/05/2022 ημέρα
Δευτέρα. Ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, 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 ΣΔΣ, 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 πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
9. 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 87.637,34 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ο οποίος ανέρχεται σε δεκατρείς (13)
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
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ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης 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. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής
λειτουργίας.
10. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020», ΣΑΕ 878/5
(Κωδικός Εναρ. Έργου: 2020ΣΕ87850003).
12. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
13. Προβλέπεται η χορήγηση πριμ στον Ανάδοχο.
14. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΠΑΤΕΡΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
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