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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για το έργο με τίτλο «Ενίσχυση της
Απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς και της Ισότιμης Πρόσβασης», με κριτήριο κατακύρωσης
της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
1.

Αναθέτουσα Αρχή: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ
Διεύθυνση: Σταδίου 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3860141 e-mail: info@ras-el.gr

2.

Τίτλος: «Ενίσχυση της Απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς και της Ισότιμης Πρόσβασης»

3.

Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία:
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72221000-0 και 79411100-9, εκτιμώμενης αξίας 180.000,00 € πλέον
Φ.Π.Α. 24%.

4.

Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

5.

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:
Το αντικείμενο της σύμβασης εστιάζεται στην ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης νέων
επιχειρήσεων στην ελληνική σιδηροδρομική αγορά, την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών
και τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των
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σιδηροδρομικών υποδομών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης θα υλοποιηθούν οι παρακάτω
εργασίες:
•

Επικαιροποίηση Οδηγού Αδειοδότησης Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων

•

Εκπόνηση Πρότυπων Οδηγών Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) για φορείς και
επιχειρήσεις εκτός του μεταφορικού τομέα

•

Εκπόνηση Οδηγών Εφαρμογής που απορρέουν από τη Νομοθεσία του 4ου Σιδηροδρομικού
Πακέτου

•

Εκπόνηση Μελέτης Εξέτασης της Οικονομικής Ισορροπίας της Υφιστάμενης Σύμβασης
Δημόσιας Υπηρεσίας

•

Συγκέντρωση, καταγραφή και παρακολούθηση των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων
του Σιδηροδρομικού Τομέα

•

Εκπόνηση πρακτικού Οδηγού για τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των Επιβατών.

6.

Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ

7.

Συνολικός προϋπολογισμός:
180.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
43.200,00 € Φ.Π.Α. (24%)
223.200,00 € συνολικός προϋπολογισμός

8.

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες.

9.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας
πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €), η οποία αντιστοιχεί
στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

10.

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Κωδ. ΣΑΕ1711. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο.
1 της Πράξης: «Ενίσχυση της απελευθέρωσης της Σιδηροδρομικής Αγοράς» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με βάση
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4071/1319/Α3/24-06-2019 (AΔΑ ΩΖΚΦ465ΧΙ8-9Ψ3) Απόφασης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5041862. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

11.

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, Σταδίου 33, Αθήνα και στο τηλέφωνο 210 3860182 e-mail savdis@ras-el.gr /
info@ras-el.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού
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θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.rasel.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr )
12.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 20/05/2020 και ώρα 12:00.

13.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2020 και ώρα 14:00. Η Ηλεκτρονική
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα γίνει
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 03/07/2020
και ώρα 12:00.

14.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

15.

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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.

16.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

17.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη
του διαγωνισμού.

18.

Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
14/05/2020.

19.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) Μήνες.

20.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη
του διαγωνισμού.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΣ

Ιωάννα Τσιαπαρίκου
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