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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

1. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης
αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
προκηρύσσουν Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη αναδόχου, για το έργο  με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ » με
προϋπολογισμό: 193.548,39 € (πλέον ΦΠΑ 24%),  ή 240.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www. serres.pkm.gov.gr)  Περαιτέρω πληροφορίες
μπορούν να λαμβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών, Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2321355107, FAX επικοινωνίας
2321085990

3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη,  στις
8-1-2019 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η Δευτέρα στις 14-1-2019 και  ώρα 10:00 π.μ  στα γραφεία της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τέρμα Ομονοίας,
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του
άρθρου 95§2 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω και που είναι
εγκατεστημένα 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.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
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.
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).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως ορίζεται από την
υπογραφή της και  για ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες.

5. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των  προσφερόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο
22 του εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης.
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6. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Το έργο αφορά
τη συντήρηση την συντήρηση των δικτύων ήλεκτροφωτισμού των ευρισκόμενων επί του
Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε Π.Ε. Σερρών. Δι΄ αυτής προβλέπεται η διαπίστωση και
άρση πάσης φύσεως λειτουργικής   ατέλειας, υπόγειας ή υπέργειας στα δίκτυα
ηλεκτροφωτισμού. Δηλαδή είτε πρόκειται για προβληματικά φωτιστικά σώματα,
κατεστραμμένους ιστούς, βραχυκυκλώματα σε καλώδια, κυτία διακλαδώσεως η στην
περιοχή παροχής των φωτιστικών σωμάτων η στην περιοχή παροχής δηλ. Δ.Ε.Η.-
Ηλεκτρικός πίνακας. Επίσης το έργο αφορά την αντικατάσταση παντός φθαρθέντος ή
αλειωθέντος εξυπηρετικού λειτουργικού εξαρτήματος, την επέκταση ή συμπλήρωση
υφισταμένων δικτύων και την κατασκευή νέων, όπου γίνεται χρήση όλων των
παραπάνω εξαρτημάτων κατά περίπτωση.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής  ύψους
3.870,97 ευρώ (τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά
λεπτών) και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της
Π.Ε. Σερρών χρηματοδοτούμενο από α) Κεντρικούς Αυτοτελούς Πόρους (Κ.Α.Π.) και
ΠΔΕ β) Ιδιοι Πόροι (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων), έτους 2018 (1η Τροποποίηση) με
κωδ. έργου 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ18 (CPV: 50232000-0, NUTS: EL526) και
Προϋπολογισμό 240.000,00 ευρώ, σύμφωνα αριθμ. απόφαση 65/2018 (αρ.
συνεδρίασης 6η/2-4-2018, θέμα 13ο με ΑΔΑ 6ΘΕΣ7ΛΛ-6ΘΩ) του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγράμματος
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών
χρηματοδοτούμενου από α) Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) β) Ίδιοι Πόροι (Τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων)»,έτους
2018. Η Ανάληψης Υποχρέωσης έχει εκδοθεί με την αρ. πρωτ.  364467(3151)/23-7-
2018 (Α/Α 3064, ΑΔΑ:6ΘΦΟ7ΛΛ-4ΑΥ) απόφαση για το οικονομικό έτος 2018 και με αρ.
2917 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής
Υπηρεσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /
Π.Κ.Μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθ.  2503/2018  απόφαση

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αηδονά – Αθανασιάδου Αθηνά

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της Π.Κ.Μ.

Αηδονά – Αθανασιάδου Αθηνά
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