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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Θεσσαλονίκη 10 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 443628/4348/2017
Αρ. Αποφ.: 1925/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης
αρχής και η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, προκηρύσσουν
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών αναχωμάτων ποταμού Στρυμόνα (Παραλίμνιο Πεθελινό) και αποκατάσταση αγροτικού δικτύου» με προϋπολογισμό: 600.000,00 €
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, προϋπολογισμού 483.870,97 € (χωρίς ΦΠΑ).
1. Στους ενδιαφερόμενους 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 serres.pkm.gov.gr της αναθέτουσας αρχής.
Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στα τηλέφωνα 2321355105, 2321355125, ΦΑΞ
επικοινωνίας 2321355142-2321085990.
2.
ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
9-2-2018, ημέρα Παρασκευή, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00
π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
Πέμπτη στις 15-2-2018, 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§2α του Ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάση τιμής.
3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
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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 εννέα (9) μήνες.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.677,42 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον εννέα
(9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 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 εννέα
(9) μήνες, από την ημερομηνία δημοπράτησης.
6. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου «Αποκατάσταση ζημιών
αναχωμάτων ποταμού Στρυμόνα (Παραλίμνιο - Πεθελινό) και αποκατάσταση
αγροτικού δικτύου» αποφασίστηκε με την με αρ. πρωτ. 63/2017 (αριθ. συνεδρίασης
10η/10-04-2017) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και
χρηματοδοτείται με την 2363 απόφαση με αριθ. πρωτ. 276132/2805/6-7-2017 ΑΔΑ
6ΒΩΟ7ΛΛ-ΤΤ6 της Υποδ/νσης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Σερρών έγκρισης
διάθεσης πίστωσης της, σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου
1122ΣΕΡ001ΙΔΠ17 από τους ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 2017 της ΠΚΜ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
(CPV:45247230-1 NUTS: EL526).
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αηδονά–Αθανασιάδου Αθηνά
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