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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:584478-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Λαμία: Χρώμα διαγράμμισης οδών
2021/S 222-584478

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: Λ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Κωδικός NUTS: EL644 Φθιώτιδα / Fthiotida
Ταχ. κωδικός: 35132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
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:
Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας/Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αριθμός αναφοράς: ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ν10

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44811000 Χρώμα διαγράμμισης οδών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η προμήθεια λευκού χρώματος διαγράμμισης οδών, γυάλινων ανακλαστικών 
σφαιριδίων και διαλυτικού χρώματος διαγράμμισης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης ή 
διαγράμμισης οδικών τμημάτων του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 403 225.80 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Χρώματος διαγράμμισης
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44811000 Χρώμα διαγράμμισης οδών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ: 150.000,00KGR
Το χρώμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τίς προδιαγραφές χρώματος διαγράμμισης οδών όπως ισχύει σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1871 “Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες” και συγκεκριμένα 
οι κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1 για την επιταχυνόμενη γήρανση UV και BR2 για την 
επίδραση της ασφάλτου.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 279 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας για έξι (6) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο και 
εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις ή και οι συμβατικές ποσότητες.

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
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44811000 Χρώμα διαγράμμισης οδών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΓΥΑΛΙΝΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ: 89.284,10KGR
Ισχύει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1423 «υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μείγματα 
αυτών», σε συνδυασμό με το Δ14β/οικ.57023/17-04-03 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 74 105.80 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας για έξι (6) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο και 
εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις ή και οι συμβατικές ποσότητες.

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Προμήθεια Διαλυτικού χρώματος διαγράμμισης οδών
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44811000 Χρώμα διαγράμμισης οδών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝΝ: 28.000,00LT
Θα είναι κατάλληλο για όλα τα ακρυλικά χρώματα διαλυτού.
Οι προδιαγραφές θα είναι κατάλληλης σύστασης για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων διαγράμμισης. Η 
συσκευασία θα είναι σε δοχεία 16lit.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 50 120.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμήθειας για έξι (6) μήνες από τη συμβατική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της προμήθειας με τους ίδιους όρους και τιμές, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο και 
εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις ή και οι συμβατικές ποσότητες.

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 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Δεν απαιτείται.

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 δηλώσουν ότι η προσφορά τους καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας και συγκεκριμένα 
για τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. Οι οικονομικοί φορείς προσδιορίζουν τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και την επωνυμία του προϊόντος που προσφέρουν. Θα δηλώνεται μόνο ένα προϊόν, διαφορετικά 
θα απορρίπτεται η προσφορά. Σε περίπτωση ασαφειών, η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα 
του προϊόντος προκειμένου να γίνει ορθά η αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.Επίσης μπορούν 
να συμπεριληφθούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογεί η καταλληλότατα των 
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στις σχετικές 
προδιαγραφές.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν ISO 9001: 2015 , ISO 14001 : 2015 , OHSAS 18001 : 2015

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και σε ποσότητες που θα ζητούνται κάθε φορά, στις αποθήκες του 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού Π.Σ.Ε.(ανισόπεδος κόμβος Ροδίτσας) της πρώην ΔΕΣΕ Εργοτάξιο της στη Λαμία 
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Περιφερειακής Ενότητας, εντός 24ωρών από την ειδοποίηση της 
Υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σύμβασης .
Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε 
με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα του προμηθευτή, η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, 
οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

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: 17/12/2021
Τοπική ώρα: 23:59

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: 23/12/2021
Τοπική ώρα: 10:00
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Τόπος:
ΛΑΜΙΑ, Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

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: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 18233
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
Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – Δ.Ε./ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κωδικός: 351312
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 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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – Δ.Ε./ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ2
Πόλη: ΛΑΜΙΑ
Ταχ. κωδικός: 35132
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:
11/11/2021
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