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1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης
αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΜΕΓΑΡΟΥ   ΣΕΡΡΩΝ»
με προϋπολογισμό: 38.200,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).
ή 30.806,45  Ευρώ ( χωρίς ΦΠΑ 24%).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Α) Κατηγορία Οικοδομικά
Αναλυτικά :

Δαπάνη Εργασιών: 22.093,20€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 3.976,78€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+
Ο.Ε.): 3.910,50€
Αναθεώρηση: 00,00€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24%: 7.393,53€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υποδιεύθυνσης
Τ.Ε. - Π.Ε. Σερρών, Τέρμα Ομόνοιας, μέχρι τις 22-6-2017. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ (Β 4269/30-12-2016) που αφορά στην με αριθμ.
182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών
διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των
ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 18/23-01-2017
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ..

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2321355105, FAX επικοινωνίας 2321355142-2321085990,
αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κα. Δήμητρα Μέλλιου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/6/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ με το
σύστημα υποβολής προσφορών με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του
Ν. 4412/2016 άρθρο 125.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ως  και επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες  στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων (Νομαρχιακά  Μητρώα) που δικαιούνται  να συμμετέχουν σε έργα
Οικοδομικά.
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(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, καθώς και στις περιπτώσεις που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, ισχύουν τα του
άρθρου 23.4 §γ της Διακήρυξης.
(δ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3

και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76 του Ν.
4412/2016.

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 616,00
ευρώ. 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. Ο χρόνος ισχύος προσφορών
είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοπρασίας.

6. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ  ΜΕΓΑΡΟΥ   ΣΕΡΡΩΝ» αποφασίστηκε με την με αρ. πρωτ. :2/2-1-
2017 ΑΔΑ: 7Θ6346ΨΧΥΙ-9ΧΣ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  πίστωσης του
Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτιρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε βάρος πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του ΤΑΧΔΙΚ με ΚΑΕ 9725 Α έτους 2017.

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