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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220528-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ορεστιάδα: Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων
2019/S 091-220528

Προκήρυξη σύμβασης – υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Έργα

Legal Basis:
Οδηγία 2014/25/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας
Αγίων Θεοδώρων 202
Ορεστιάδα
682 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστάσιος Μίντζιας
Τηλέφωνο:  +30 2552023474
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyaor@otenet.gr 
Φαξ:  +30 2552081422
Κωδικός NUTS: EL511
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.deyao.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:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.)
Αγίων Θεοδώρων 202
Ορεστιάδα
682 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστάσιος Μίντζιας
Τηλέφωνο:  +30 2552023474
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tasosmintz@yahoo.gr 
Φαξ:  +30 2552081422
Κωδικός NUTS: EL511
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.deyao.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από POLYCHRONIS
TRIANTAFYLLIDIS
Ημερομηνία: 2019.05.13 12:54:07 EEST
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I.6) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ύδρευση - αποχέτευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, για τη Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45232420

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Το έργο θα υλοποιηθεί στη Δ.Κ. Ν. Βύσσας του Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας και αφορά στην κατασκευή
εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην υψηλή περιοχή τής Άνω Βύσσας, εσωτερικών δικτύων
αποχέτευσης, αντλιοστάσια και καταθλιπτικούς αγωγούς στη χαμηλή περιοχή τής Κάτω Βύσσας, κεντρικό
αντλιοστάσιο Α και δίδυμο καταθλιπτικό, εξωτερικό αποχετευτικό αγωγό.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 190 000.00 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: EL511
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δημοτική Κοινότητα Νέας Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στη Δ.Κ. Ν.
Βύσσας του Δήμου Ορεστιάδας. Περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων
στον οικισμό της Νέας Βύσσας (δεν περιλαμβάνονται τα δίκτυα σε αδιάνοικτους δρόμους), αντλιοστάσια
και καταθλιπτικούς αγωγούς στη χαμηλή περιοχή της Κάτω Βύσσας, κεντρικό αντλιοστάσιο Α και δίδυμο
καταθλιπτικό, εξωτερικό αποχετευτικό αγωγό.
Θα κατασκευασθούν:
1) εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Άνω Βύσσας, μήκους 10.295,00 μ.·
2) εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή αντλιοστασίου Α και Α5) και εξωτερικός
καταθλιπτικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων, μήκους 9.991,00 μ.·
3) εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή αντλιοστασίου Α1 και Α2), μήκους
9.760,00 μ.·
4) εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή αντλιοστασίου Α3), μήκους 9.010,00 μ.·
5) εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων Κάτω Βύσσας (περιοχή αντλιοστασίου Α4), μήκους 5.937,00 μ.·
6) θα κατασκευασθούν 6 αντλιοστάσια.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 190 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 30
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθμ. Εναρ. Έργου
2018ΣΕ27510028) από το Ταμείο Συνοχής, από Εθνικούς και Ιδίους πόρους, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
με κωδ. ΟΠΣ 5010808

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:
Σύμφωνα με το άρθρο 22.Β) της διακήρυξης, όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό
επαγγελματικό μητρώο, που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, όπως περιγράφεται στο άρθρο 21.1)
της διακήρυξης.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία/-ίες έργου υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σύμφωνα με το άρθρο 22Γ) της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις
οικονομικής ικανότητας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008.
α) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται, με βάση τα οριζόμενα
στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα:
— στην κατηγορία των υδραυλικών έργων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν, κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατ’ ελάχιστον, πάγια στοιχεία και ιδία κεφάλαια, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008,
στις παραγράφους 8β, 8γ, 8δ· κύκλο εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 στην
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παράγραφο 8β και στην παράγραφο 2διιι του άρθρου 99 του Ν.3669/2008 και να πληρούν τους δείκτες
βιωσιμότητας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8ε του άρθρου 100 του Ν.3669/2008,
— στην κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν, κατ’
ελάχιστον, κατά την υποβολή της προσφοράς, καταθέσεις σε τράπεζα, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του
Ν.3669/2008, παράγραφος 4β.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 3 περ. β τoυ ν. 4412/2016, ενώσεις
οικονομικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στα υδραυλικά έργα, δύνανται να συμμετάσχουν στον παρόντα
διαγωνισμό, εφόσον έκαστος εκ των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων διαθέτει τουλάχιστον πάγια στοιχεία
και ιδία κεφάλαια, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, στις παραγράφους 8β, 8γ, 8δ, κύκλο
εργασιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008 στην παράγραφο 8β και στην παράγραφο 2διι του
άρθρου 99 του Ν.3669/2008 και να πληρούν τους δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8ε
του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. Η εξαίρεση αυτή ισχύει, υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 2
από τους οικονομικούς αυτούς φορείς την κατανομή τής κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της
ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30 %), ο καθένας.
Τονίζεται ότι κάθε παραπομπή τού παρόντος άρθρου σε διατάξεις του ν.3669/2008, που παραμένουν σε ισχύ,
σκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό. Ως εκ
τούτου, οι οικονομικοί φορείς που εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής της παρούσας, δύνανται να συμμετάσχουν
στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, ανεξαρτήτως της εγγραφής τους σε τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ..
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Σύμφωνα με το άρθρο 22Δ) της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις τεχνικής
ικανότητας, που ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008.
α) για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, απαιτείται:
— για την κατηγορία των υδραυλικών έργων, κατ’ ελάχιστον, βασική στελέχωση με την προβλεπόμενη στην
παράγραφο 8αιι του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, με δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου βασικής στελέχωσης,
σύμφωνα με το άρθρο 8α του άρθρου 100 του Ν.3669/2008,
— για την κατηγορία των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, κατ’ ελάχιστον, βασική στελέχωση με την
προβλεπόμενη στη παράγραφο 4α του άρθρου 100 του Ν.3669/2008.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 3 περ. β τoυ ν. 4412/2016, ενώσεις
οικονομικών φορέων, που δραστηριοποιούνται στα υδραυλικά έργα, δύνανται να συμμετάσχουν στον παρόντα
διαγωνισμό, εφόσον έκαστος εκ των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων περιλαμβάνει στη στελέχωσή
του τουλάχιστον την προβλεπόμενη στην παράγραφο 8αι του άρθρου 100 του Ν.3669/2008, με δυνατότητα
εναλλακτικού τρόπου βασικής στελέχωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8α του άρθρου 100 του Ν.3669/2008. Η
εξαίρεση αυτή ισχύει, υπό την περαιτέρω προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 2 από τους οικονομικούς αυτούς φορείς
την κατανομή τής κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της ένωσης, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα
τοις εκατό (30 %), ο καθένας.
Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στις ως άνω κατηγορίες έργων,
πρέπει να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους τουλάχιστον ταυτοσήμου αριθμού και ισοδύναμων προσόντων,
και εμπειρίας, τεχνικούς. Τονίζεται ότι η παραπομπή σε διατάξεις του ν.3669/2008, που παραμένουν σε ισχύ,
σκοπεί αποκλειστικά στην περιγραφή των απαιτήσεων συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό, ανεξαρτήτως της
εγγραφής των οικονομικών φορέων σε τάξεις και βαθμίδες του Μ.Ε.ΕΠ., και του Μ.Ε.Κ..

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή κανόνων και κριτηρίων:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών, και που είναι
εγκατεστημένα:
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 Σ.Δ.Σ., στον 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 τής 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση άρθρου 305) του ν. 4412/2016.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.1.6) Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Για τη 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, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των 203 800,00 EUR. 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.

III.1.7) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πληρωμές θα γίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο τής Ε.Σ.Υ.. Η
πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EUR.
Το έργο υπόκειται σε κρατήσεις, φόρους, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης του έργου.
Ο ανάδοχος - εργολήπτης που θα αναδειχθεί, δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των
προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης τού άρθρου 39α, του Κώδικα του ΦΠΑ (αρ. 1
ν4281/14).

III.1.8) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 (χρήση άρθρου 305) του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Τα έγγραφα της σύμβασης, κατά την έννοια τής περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, για τον
παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:
α) η προκήρυξη σύμβασης, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)·
β) η διακήρυξη·
γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)·
δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος·
ε) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης·
στ) το τιμολόγιο δημοπράτησης·
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ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων·
η) τεχνικές προδιαγραφές έργων πολιτικού μηχανικού·
θ) τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών έργων·
ι) τεχνική περιγραφή έργων πολιτικού μηχανικού·
ια) τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων·
Ιβ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις,που θα παρασχεθούν από τον αναθέτοντα φορέα επί
όλων των ανωτέρω.

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: 02/07/2019
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: 09/07/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Κατά την ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, η επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει
σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική
προσφορά».
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Αρμόδια άτομα είναι τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού.

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
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

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 του αναθέτοντος φορέα, κατά
παράβαση της νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος
φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
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.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς τον
αναθέτοντα φορέα, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την
έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, ο αναθέτων φορέας 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, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 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.
Η διαδικασία υποβολής προσφυγών περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4.3) «Προδικαστικές προσφυγές -
προσωρινή δικαστική προστασία», της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας
Αγίων Θεοδώρων 202
Ορεστιάδα
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682 00
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2552023474
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyaor@otenet.gr 
Φαξ:  +30 2552081422
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.deyao.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/05/2019
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