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Αρ. πρωτ: 31287/167
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

Αρ. Αποφ. : 1930/2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 200.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ17
CPV:77310000-6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου,
για την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Αποκατάσταση ορατότητας οδικού δικτύου αρμοδιότητας
ΠΕ Σερρών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/16 , σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών, που θα
προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 161.290,32€ ενώ η τελική δαπάνη με τον Φ.Π.Α 24%
& στρογγυλοποίηση φτάνει το ποσό των 200.000,00 €.
Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2017 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών, Κωδικός 2131ΣΕΡ002ΙΔΠ17, όπως αυτό
εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 63 /2017 απόφαση της 10ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 ΚΑΠ, ΠΔΕ, και ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ»
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.225,80€). 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. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου
2.4.5 της παρούσας, ήτοι τριακόσιες δέκα (310) ημέρες άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη,
στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» του
Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» κατά τα άρθρα που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το
άρθρο 57 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125Α/7-7-16 και του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/8-8-16 περί «Δημοσιές Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 29 - 01 - 2018, ημέρα Δευτέρα & ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12 -03 - 2018, ημέρα Δευτέρα & ώρα 11:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 16 – 03 - 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Το πλήρες τεύχος
της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα serres.pkm.gov.gr (πληροφορίες τηλ.
23213 55115).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 1930/2017 απόφαση
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ

Signature Not Verified
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Παναγιώτης Μαυρογιαννίδης
ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
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