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1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσει

ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»
με προϋπολογισμό 70.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:
Α) Κατηγορία Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Αναλυτικά:
Δαπάνη Εργασιών: 39.492,71 Ευρώ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 7.108,69 Ευρώ.
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 6.990,21
Ευρώ.
Απολογιστικά: 2.000,00 Ευρώ.
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου απολογιστικών (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 360,00 Ευρώ
Αναθεώρηση: 500,00 ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 13.548,40 Ευρώ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υ.Τ.Ε. - Π.Ε. Σερρών,
Τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις 5-10-2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ. Α’.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321355118, FAX επικοινωνίας 2321355142-2321085990,
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γρηγόρης Ζιγκιρκάς.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125
παρ. 1 του Ν. 4412/2016 .

4.  Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό.
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών ή εργοληπτικές επιχειρήσεις του αντίστοιχου νομαρχιακού
Μητρώου της παραπάνω κατηγορίας (εργοδηγοί) και που είναι εγκατεστημένες σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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.
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4.2  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που
ορίζεται στο 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το κονδύλιο του
Φ.Π.Α., δηλαδή ύψους 1.119,03 ΕΥΡΩ και πρέπει να έχουν χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των
έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 72 παρ. 1 και
άρθρο 97 του Ν. 4412/2016). Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Η κατασκευή του δημοπρατούμενου έργου χρηματοδοτείται πιστώσεις του Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Σερρών (ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ) έτους 2017 με κωδ. έργου
2131ΣΕΡ004ΙΔΠ17 και Προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ, σύμφωνα αριθμ. απόφαση
63/2017 (αρ. συνεδρίασης 10η/10-4-2017, θέμα 7ο με ΑΔΑ ΩΖΕΙ7ΛΛ-ΩΕΙ) του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση των Προγραμμάτων
Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 2017 ως προς α) Κατάρτιση
του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 χρηματοδοτούμενου από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) β)την Κατάρτιση του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους (τέλη
μεταβίβασης αυτοκινήτων)». Η Ανάληψης Υποχρέωσης έχει εκδοθεί με την αρ. πρωτ.
252657/2566/22-6-2017 (Α/Α 2297, ΑΔΑ:750Α7ΛΛ-ΔΨΞ) απόφαση για το οικονομικό έτος
2017 και με αρ. 2135 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της
Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
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