
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Μ.Έ.  Θεσσαλονίκης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,

προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση

πίστας εκμάθησης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών δικύκλων Ν. Ρυσίου και προμήθεια

εξοπλισμού και στεγάστρου» προϋπολογισμού 170.000,00 ΈΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

1 Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  Διαγωνισμού

συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Έντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Έ.Υ.Δ.) στο

χώρο «ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί»  της  www.promitheus.gov.  gr    (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ

71120)  καθώς  και  στην  επίσημη  σελίδα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας

www.  pkm  .gov.gr   στο σύνδεσμο «προκηρύξεις της ΠΈ Θεσσαλονίκης». 

2 Πληροφορίες  παρέχονται  από:  Υποδιεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Μ.Έ.  Θεσσαλονίκης

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  οδός  Στρωμνίτσης  53,  Θεσσαλονίκη,  τηλ.:  2313

331313, fax: 2313 331198, e-mail: d  t  ech@pkm.gov.gr  .

3 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05-10-2018

ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

4 Ως ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται η

11-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

5 Ο  Διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά

έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

6 Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ή  ενώσεις  αυτών  που

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Έυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Έ.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
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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).

7 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους

2.741,00 ΈΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 30 ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των

προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

8 Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου,  ορίζεται  σε  τριακόσιες  (300)

ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

9 Κωδικός  CPV:  45236100-1 Έργασίες  διάστρωσης  επιφανειών  διαφόρων

εγκαταστάσεων  άθλησης  και  Κωδικός  NUTS:  EL522  (Κεντρική  Μακεδονία-

Θεσσαλονίκη) 

10 Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  του  προγράμματος  Έπενδυτικών  Δαπανών

Ιδίων Πόρων 2018  (Κ.Α. 4271ΘΕΣ002ΙΔΠ14). 

11 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Έπιτροπή Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής της

Π.Κ.Μ

Αθανασιάδου-Αηδονά Ε.

Αθηνά
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