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                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. 1. Η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής,
την Υποδ/νση Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών και τον Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε., προκηρύσσει ηλεκτρονικό,
ανοιχτό  διαγωνισμό  για  την  ανάθεση  του  έργου  «Συντήρηση  και  Αποκατάσταση  Έργων
Δασικής  Αναψυχής  στο  Δάσος  Λαϊλιά  Σερρών», προϋπολογισμού  μελέτης  115.282,50€
(συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

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 στο  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςΚΗΜΔΗΣ,  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής καθώς  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ιστοσελίδα  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής της  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής αναθέτουσας  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής αρχής
(serres.pkm.gov.gr)  Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από την Υποδιεύθυνση
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23213 55105.

3. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, στις 05/04/2022
και  ώρα  10:00  π.μ. Ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η
Παρασκευή στις  08/04/2022 και  ώρα  10:00  π.μ  στα  γραφεία  της  Υποδιεύθυνσης  Τεχνικών
Έργων  Π.Ε.  Σερρών,  Τέρμα  Ομόνοιας,  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. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς:
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας  Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
(ΟΙΚ) καθώς και κοινοπραξία δύο Α1 τάξης για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (αναβάθμιση
ορίου λόγω κοινοπραξίας) 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
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).

http://www.promitheus.gov.gr/
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5. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των προσφερόντων αναφέρονται  αναλυτικά στο άρθρο 22 του
εντύπου της αναλυτικής διακήρυξης

6. Διάρκεια Σύμβασης :  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 6 μήνεςαπό την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης

7. Το  έργο  ανήκει  στην  κατηγορία  των  έργων  οικοδομικά.  Οι  εργασίες  αφορούν έργα  δασικής
αναψυχής  που  παραχωρήθηκαν  κατά  χρήση  στον  Φορέα  και  θα  γίνουν  στο  δημόσιο  δάσος
Λαϊλιά,.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.859,40 €
(χιλίων οχτακοσίων πενήντα εννέα  ευρώ και σαράντα λεπτών) και ισχύ  τουλάχιστον 10 μηνών
και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι 10 μήνες.

9. Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  "Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2014  –  2020
προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την
ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000 με CPV:45262600-7 και Nuts: EL526

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

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμ. 1470/29-11-2021 απόφαση
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ
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