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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249566-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λαμία: Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων
2021/S 095-249566

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2
Πόλη: Λαμία
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Ταχ. κωδικός: 351 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλική Παλαιολόγου, Τμήμα Προμηθειών
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.palaiologou@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231354744
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pste.gov.gr

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

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Συντήρηση και λειτουργία σήραγγας Τυμφρηστού, για τα έτη 2021 - 2022.
Αριθμός αναφοράς: ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ν3

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
63712320 Υπηρεσίες λειτουργίας σηράγγων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση, αποκατάσταση όλων των βλαβών των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
καθώς και η διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού σε 24ωρη βάση, για την ομαλή λειτουργία της σήραγγας 
Τυμφρηστού.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 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: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η υπηρεσία της συντήρησης τής σήραγγας Τυμφρηστού θα πραγματοποιηθεί στα όρια των Νομών Φθιώτιδας 
και Ευρυτανίας.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Παρακολούθηση, έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση όλων των συστημάτων της σήραγγας (φωτισμός, 
εξαερισμός, πυρασφάλεια, πυρανίχνευση, σήμανση, υποσταθμοί, ασθενή ρεύματα, Η/Ζ κ.λπ.), τα οποία 
βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, αλλά και με επιτόπιους ελέγχους. 
Η παρακολούθηση της λειτουργίας αυτών θα γίνεται καθημερινά, σαββατοκύριακα και αργίες, με την 24ωρη 
παρουσία τεχνικού προσωπικού στο Κέντρο Ελέγχου της σήραγγας· εκπαίδευση προσωπικού του αναδόχου 
στα Η/Μ συστήματα της σήραγγας.
Σύνταξη τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων, για τις εργασίες που αφορούν σε συντήρηση, αποκατάσταση 
εξοπλισμού της παρούσας παροχής ή εργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης· δαπάνη σύνταξης 
τυχόν μελετών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας.
Δυνατότητα επέμβασης συνεργείου, για την αντιμετώπιση βλάβης στον εξοπλισμό της σήραγγας, αλλά και 
αν απαιτηθεί σε θέματα δυσλειτουργίας στη διέλευση οχημάτων, εκτροπής κυκλοφορίας, προειδοποίησης 
οχημάτων ή κάποιου έκτακτου περιστατικού.
Εκτελούνται εργασίες που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων των σηράγγων, 
και όπως αυτές που προβλέπονται στις τακτικές συντηρήσεις και τα συμβατικά τεύχη, αποκαθίστανται τυχόν 
επιπλέον βλάβες που διαπιστώνονται από τους ελέγχους και γίνεται έλεγχος για την πιστοποίηση της ορθής 
λειτουργίας.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 28
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
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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
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2014ΕΠ56600004 της ΣΑΕΠ566) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό: 132432.

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 τής σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι:
α) στον σκοπό ίδρυσής τους, στο αντικείμενο τής δραστηριότητάς του, να περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα η 
παροχή υπηρεσιών, και
β) να εξειδικεύονται κατ’ ελάχιστον στον τομέα της εγκατάστασης και συντήρησης λειτουργίας, 
ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και αυτοματισμών.
Ειδικότερα, απαιτείται να διαθέτουν έγκριση / βεβαίωση / άδεια παροχής υπηρεσιών στον τομέα της 
εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων και αυτοματισμών ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν / παρέχουν: μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) 
τελευταίων ετών πριν από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ποσού τουλάχιστον 300 000,00 EUR.
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την ανωτέρω περίοδο, ο οικονομικός φορέας αναφέρει την ημερομηνία σύστασής του ή την 
ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων του.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
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ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
ανταλλακτικών, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, ως κάτωθι:
1) Απαιτείται:
α) να διαθέτουν στελεχιακό επιστημονικό προσωπικό (αποφοίτους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) και συγκεκριμένα:
— έναν (1) τουλάχιστον με ειδική τεχνογνωσία και εκπαίδευση σε λογισμικά και συστήματα διαχείρισης 
παρακολούθησης (SCADA κ.ά.) λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και ειδική 
τεχνογνωσία σε λειτουργία - συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχύος.
Το επιστημονικό αυτό προσωπικό οφείλει να διαθέτει την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία, για την τήρηση της 
απαραίτητης ποιότητας κατά τη διεκπεραίωση των ζητουμένων υπηρεσιών, δηλαδή να τυγχάνει έμπειρο αφενός 
για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού, όπως για τη συντήρηση και την αποκατάσταση ενδεχομένων 
βλαβών τούτου·
β) να έχουν αναλάβει είτε ως ανάδοχοι, είτε ως υπεργολάβοι (της υπεργολαβικής σχέσης αποδεικνυόμενης 
με επίσημα στοιχεία επικυρωμένα από αρμόδια Αρχή) την εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργίας Η/Μ 
εγκαταστάσεων και αυτοματισμών·
γ) να διαθέτουν έμπειρο και επαρκές από πλευράς αριθμού ατόμων τεχνικό προσωπικό (μηχανικούς ή/και 
τεχνίτες, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς), για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων της τεχνικής στήριξης των 
εγκαταστάσεων. Ο ελάχιστος αριθμός ατόμων τού ως άνω ζητούμενου τεχνικού προσωπικού ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ. (Παράρτημα ΙΙ), και θα πρέπει να έχει προϋπηρεσία στο αντικείμενο της συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ 
εξοπλισμού (ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού)·
δ) να διαθέτουν υποστηρικτικό προσωπικό, για τη διεκπεραίωση των γενικών καθηκόντων·
ε) να διαθέτουν επαρκή και κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (διαγνωστικές συσκευές, συσκευές 
προγραμματισμού, επιτραπέζιοι ή/και φορητοί Η/Υ, εργαλεία και μηχανήματα, λογισμικά κ.λπ.), αλλά και τα 
απαιτούμενα μεταφορικά μέσα για την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος 
στερείται τον παραπάνω εξοπλισμό, οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι θα παρέχονται σ' αυτόν αντίστοιχες 
συμπεφωνημένες υπηρεσίες από κατόχους του σχετικού εξοπλισμού, τούτου αποδεικνυόμενου με κατάλληλη 
υποσχετική επιστολή - δήλωση των εν λόγω κατόχων ή με σχετικό ιδιωτ. συμφωνητικό μεταξύ αυτών και του 
διαγωνιζομένου.
2) Να δηλώνουν ως τεκμήριο της ικανότητάς τους για ταχεία και έγκαιρη παρέμβαση προς αποκατάσταση 
τής λειτουργίας εγκαταστάσεων, που έχουν υποστεί βλάβη είτε ζημίες, καθώς και της τεχνογνωσίας που 
είναι απαραίτητη για την τεχνική στήριξη και τη συντήρηση του εξοπλισμού, ότι θα διασφαλίζεται πως κατά 
τη διάρκεια τής εκτέλεσης τής σύμβασης, θα υφίσταται μεταξύ αυτού και τεχνικής επιχείρησης που έχει 
εγκαταστήσει αυτοματισμούς Η/Μ εξοπλισμού ίδιου τύπου με αυτό των σηράγγων, η απαιτούμενη συνεργασία 
και υποστήριξη τής πρώτης από τους δεύτερους.
α) τις κυριότερες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
πριν από το έτος διενέργειας του διαγωνισμού·
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που 
διαθέτουν, και συγκεκριμένα:
i) τον αρμόδιο ασφαλείας στα αντικείμενα τής παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 230/2007, με σκοπό τον συντονισμό 
των μέτρων πρόληψης και προστασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των χρηστών και του προσωπικού 
της σήραγγας
ii) το προσωπικό του συνεργείου επιτήρησης και άρσης βλαβών, στο οποίο θα προΐσταται μηχανικός Π.Ε. 
(ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος ή ηλεκτρονικός κ.λπ.), εκπαιδευμένος και εξειδικευμένος, όπως αναφέρεται στην 
Ε.Σ.Υ., που θα είναι υπεύθυνος και για το Κέντρο Ελέγχου και επικεφαλής κάθε πραγματοποιηθείσας εργασίας
iii) το εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (βλ. Ε.Σ.Υ.) στο σχετικό αντικείμενο, που θα 
στελεχώσει το Κ.Ε. επί 24ώρου βάσεως εργάσιμες.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η 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.1.8) 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
Ημερομηνία: 18/06/2021
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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/06/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Τμήμα Προμηθειών
Λ. Καλυβίων 2
Λαμία

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: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Πειραιάς
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141224
Φαξ:  +30 2313319135
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-prcurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
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Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυνση 
Οικονομικού / Δ.Ε. - Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2
Πόλη: Λαμία
Ταχ. κωδικός: 351 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.palaiologou@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231354744
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής 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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας - Διεύθυνση 
Οικονομικού / Δ.Ε. - Τμήμα Προμηθειών
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Καλυβίων 2
Πόλη: Λαμία
Ταχ. κωδικός: 351 32
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: v.palaiologou@pste.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2231354744
Φαξ:  +30 2231354730
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pste.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
13/05/2021
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