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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου, για την παροχή γενικών
υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση –Επισκευή των χώρων πρασίνου Διοικητηρίου και κτιρίων
διοίκησης Π.Κ.Μ. στην Π.Ε. Σερρών», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00€
(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 σε ευρώ για το
σύνολο των εργασιών, που θα προκύψει από την ελεύθερη συμπλήρωση του τιμολογίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ ενώ η τελική δαπάνη με τον Φ.Π.Α
24% φτάνει το ποσό των 24.800,00 €.

Η χρηματοδότηση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΚΑΠ
2017 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Π.Ε. Σερρών, Κωδικός 4271ΣΕΡ001ΚΑΠ17, 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».

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριμένης
νομικής μορφής, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

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 τετρακοσίων ευρώ (400,00€). 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
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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 στην έδρα της Υποδιεύθυνσης των Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Σερρών, Τέρμα Ομονοίας, στον 2ο όροφο. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα
τεύχη βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα serres.pkm.gov.gr (πληροφορίες τηλ. 23213 55115).

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 28-3-2018, ημέρα  Τετάρτη & ώρα 9:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28-3-2018, ημέρα Τετάρτη & ώρα 11:00
π.μ.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Τέρμα Ομονοίας, 2ος όροφος, τηλ. 2321355105, e-mail: melliou@serres.pkm.gov.gr
και από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Σερρών: www.pkm.gov.gr .

Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ίδια μέρα μετά την υποβολής των προσφορών, ήτοι στις
28-3-2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό πρωτ. 2432/2017 απόφαση

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ
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