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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446323-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λάρισα: Υπηρεσίες εκχιονισμού
2021/S 171-446323

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αριθμός ταυτοποίησης: 5007
Ταχ. διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ /ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Ταχ. κωδικός: 41222
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΗ ΑΝΝΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: techerg.lar@thessaly.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2413506411
Φαξ:  +30 2413506176
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.promitheous.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheous.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » ΥΠΟΕΡΓΟ 
16 : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2021-2022 
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ »
Αριθμός αναφοράς: Α.Α. 138371

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2021 - 2022 στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας , όπως αυτές ορίζονται στα με αριθμό , 
ΦΕΚ 2154/6-11-2007 Τεύχος Β (αριθμός 3841/Τσ/20-9-2007) , ΦΕΚ 1573/31-7-2009 Τεύχος Β (αριθμός 
3924/48489/20-7-2009) , ΦΕΚ 2173/28-11-2011 Τεύχος Β (αριθμός 1536/16-9-2011) , αποφάσεις Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (βλ. Παράρτημα Α). Δήμοι Ελασσόνας και Τυρνάβου
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής,ελκυσμού οχημάτων και 
άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο οδικό 
δίκτυο από τις χιονοπτώσεις.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα αποχιονισμού, τον πίνακα εδρών των 
μηχανημάτων, τις εντολές της

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 282 258.06 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Κωδικός NUTS: EL612 Λάρισα / Larisa
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δήμοι Ελασσόνας και Τυρνάβου

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2021- 2022 στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας , όπως αυτές ορίζονται στα με αριθμό , 
ΦΕΚ 2154/6-11-2007 Τεύχος Β (αριθμός 3841/Τσ/20-9-2007) , ΦΕΚ 1573/31-7-2009 Τεύχος Β (αριθμός 
3924/48489/20-7-2009) , ΦΕΚ 2173/28-11-2011 Τεύχος Β (αριθμός 1536/16-9-2011) , αποφάσεις Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας (βλ. Παράρτημα Α) και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα της Π. Ε. Λάρισας , 
το οποίο καλύπτει κυρίως το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο των ορεινών όγκων Ολύμπου & Αντιχασίων .
Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού οχημάτων και 
άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στo 
παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις.
Η εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα αποχιονισμού, τον πίνακα εδρών των 
μηχανημάτων, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τους όρους που αναφέρονται στα λοιπά συμβατικά 
τεύχη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 282 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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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.2.13) 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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι δραστηριότητα εκχιονισμού
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν έγκριση ή βεβαίωση ή άδεια για την παροχή υπηρεσιών εκχιονισμού ή 
να είναι μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού ή άλλου (π.χ. Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή άλλου 
αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα). Ειδικά για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό ή άλλο (π.χ. 
Βιοτεχνικό) Επιμελητήριο Ελλάδας ή άλλου αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τη τελευταία 
τριετία (2018-2019-2020).
[Ι] δηλώνουν αριθμός ετών (2018-2019-2020) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (285.000,00) νόμισμα (ΕΥΡΩ)

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για την παρούσα διαδικασία σύναψη σύμβασης οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
• να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) εκχιονιστικών περιόδων τουλάχιστον 
(2018-2019-2020) μία σύμβαση ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού, των οποίων το ελάχιστο 
συνολικό ύψος προεκτιμώμενης/ων αμοιβής/ών δημοπράτησης ανέρχεται σε:
Για το ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ – ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ χιλιάδες ευρώ (350.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
• να δηλώσουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των 
ανωτέρω εκχιονιστικών περιόδων

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.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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Ημερομηνία: 12/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00

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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/10/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ΓΡΑΦΕΙΟ 1,26 ΔΤΕ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
31/08/2021
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