
 

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

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η  Υποδιεύύ θύνση  Τεχνικώύ ν  Έργών  Μ.Ε.  Θεσσαλονιύκης  Περιφεύρειας  Κεντρικηύ ς

Μακεδονιύας,  προκηρύύ σσει  ανοιχτηύ  διαδικασιύα  για  τη  σύύ ναψη  δημού σιας  σύύ μβασης  τού

“ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

προύϋ πολογισμούύ  100.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

1 Οι  ενδιαφερού μενοι  μπορούύ ν  να  παραλαύ βούν  τα  σύμβατικαύ  τεύύ χη  τού  Διαγώνισμούύ

σύμπεριλαμβανομεύνού  τού  Τ.Ε.Υ.Δ.  στο  χώύ ρο  «ηλεκτρονικοιύ  διαγώνισμοιύ»  της

www.promitheus.gov.  gr   (με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 181337) καθώύ ς και στην επιύσημη σελιύδα

της Περιφεύρειας Κεντρικηύ ς Μακεδονιύας  www.  pkm  .gov.gr    στο σύύ νδεσμο «προκηρύύ ξεις

της ΠΕ Θεσσαλονιύκης». 

2 Πληροφοριύες  παρεύχονται  απού :  Υποδιεύύ θύνση  Τεχνικώύ ν  Έργών  Μ.Ε.  Θεσσαλονιύκης

Περιφεύρειας  Κεντρικηύ ς  Μακεδονιύας,  οδού ς  Στρώμνιύτσης  53,  Θεσσαλονιύκη,  τηλ.:  2313

331375,  e-mail: d  t  ech@pkm.gov.gr  .

3 Ως ημερομηνιύα ληύ ξης της προθεσμιύας ύποβοληύ ς τών προσφορώύ ν οριύζεται η  28/6/2021

ημεύρα Δευτέρα και ώύ ρα ληύ ξης της ύποβοληύ ς προσφορώύ ν οριύζεται η 11:00 π.μ.

4 Ως  ημερομηνιύα  και  ώύ ρα  ηλεκτρονικηύ ς  αποσφραύ γισης  τών  προσφορώύ ν  οριύζεται  η

02/07/2021 ημεύρα Παρασκευή και ώύ ρα 9:00 π.μ. 

5 Ο  Διαγώνισμού ς  θα  διεξαχθειύ  με  κριτηύ ριο  αναύ θεσης  την  πλεύον  σύμφεύρούσα  απού

οικονομικηύ  αύ ποψη προσφοραύ  με βαύ ση τη τιμηύ  και με το σύύ στημα με επιμεύρούς ποσοσταύ

εύκπτώσης σύύ μφώνα με τις διαταύ ξεις τού αύ ρθρού 95 παρ. 2α τού Ν.4412/2016.

6 Δικαιύώμα  σύμμετοχηύ ς  εύχούν  φύσικαύ  ηύ  νομικαύ  πρού σώπα,  ηύ  ενώύ σεις  αύτώύ ν  πού

δραστηριοποιούύνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 και πού ειύναι εγκατεστημεύνα σε:

α) σε κραύ τος-μεύλος της Ένώσης,

β) σε κραύ τος-μεύλος τού Εύρώπαιϋκούύ  Οικονομικούύ  Χώύ ρού (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τριύτες  χώύ ρες πού εύχούν ύπογραύ ψει και  κύρώύ σει  τη ΣΔΣ,  στο βαθμού  πού η ύπού

αναύ θεση δημού σια σύύ μβαση καλύύ πτεται απού  τα Παραρτηύ ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικεύς
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σημειώύ σεις τού σχετικούύ  με την Ένώση Προσαρτηύ ματος I της ώς αύ νώ Σύμφώνιύας, καθώύ ς

και

δ) σε τριύτες χώύ ρες πού δεν εμπιύπτούν στην περιύπτώση γ΄ της παρούύ σας παραγραύ φού και

εύχούν σύναύ ψει διμερειύς ηύ  πολύμερειύς σύμφώνιύες με την Ένώση σε θεύματα διαδικασιώύ ν

αναύ θεσης δημοσιύών σύμβαύ σεών.

Οικονομικού ς φορεύας σύμμετεύχει ειύτε μεμονώμεύνα ειύτε ώς μεύλος εύνώσης

Οι ενώύ σεις οικονομικώύ ν φορεύών σύμμετεύχούν ύπού  τούς ού ρούς τών παρ. 2, 3 και 4 τού

αύ ρθρού 19 και τών παρ. 1 (ε)  και 3 (β) τού αύ ρθρού 76  τού ν. 4412/2016.

Δεν απαιτειύται απού  τις εν λούγώ ενώύ σεις να περιβληθούύ ν σύγκεκριμεύνη νομικηύ  μορφηύ  για την

ύποβοληύ  προσφοραύ ς.  Σε περιύπτώση πού η εύνώση αναδειχθειύ  αναύ δοχος η νομικηύ  της μορφηύ

πρεύπει  να  ειύναι  τεύτοια  πού  να  εξασφαλιύζεται  η  ύύ παρξη  ενού ς  και  μοναδικούύ  φορολογικούύ

μητρώύ ού για την εύνώση (πχ κοινοπραξιύα).

7 Για τη σύμμετοχηύ  στο διαγώνισμού  απαιτειύται η καταύ θεση εγγύητικηύ ς επιστοληύ ς ύύ ψούς 

1.612,9ευρώ και ισχύύ  τούλαύ χιστον 30 ημέρες, μεταύ  τη ληύ ξη τού χρού νού ισχύύ ος τών 

προσφορώύ ν. Ο χρού νος ισχύύ ος τών προσφορώύ ν ειύναι 6 μήνες.

8 Η σύνολικηύ  προθεσμιύα εκτεύλεσης τού εύργού, οριύζεται σε 200 (διακόσιες)                  

ημεύρες απού  την ημεύρα ύπογραφηύ ς της σύύ μβασης. 

9 Κώδικού ς CPV: [45233290-8] και Κώδικού ς NUTS: EL522 

              (Κεντρικηύ  Μακεδονιύα-Θεσσαλονιύκη) 

Το εύργο  χρηματοδοτειύται  απού  πιστώύ σεις  απού  το  Τεχνικού  Προύγραμμα  Επενδύτικώύ ν  Δαπανώύ ν

Περιφεύρειας  Κεντρικηύ ς  Μακεδονιύας  εύτούς  2021  (ΑΔΑ:  6Λ3Ζ7ΛΛ-Θ1Α)  με  κώδ.

2131ΘΕΣ010ΙΔΠ20

10 Το αποτεύλεσμα της δημοπρασιύας θα εγκριθειύ απού  την Οικονομικηύ  Επιτροπηύ  Περιφεύρειας

Κεντρικηύ ς Μακεδονιύας. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

της Π.Κ.Μ

Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά
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