
                

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  και στο ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ        27 -   7   -2017
Γ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡ. :  314002(1355)οικ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΠΕΡΙ ΛΗ ΨΗ  Δ Ι ΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗ ΜΟ Π ΡΑΣΙΑΣ

H Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό 

διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

     «Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας στην 2η  και 3η Επαρχιακή Οδό»

1. Με προϋπολογισμό μελέτης 290.400,00 ΕΥΡΩ  (συμπεριλαμβανόμενων αναθεώρησης και  Φ.Π.Α.).  Το

έργο συντίθεται  από εργασίες κατηγορίας Έργου  ΟΔΟΠΟΙÏΑΣ προϋπολογισμού (εργασίες,  Γ.Ε.+Ο.Ε.,

απρόβλεπτα και Απολογιστικά ) 233.185,14€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα

έγγραφα της σύμβασης   στην ιστοσελίδα  www.pieria.pkm.gov.gr .  Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

διατίθεται ηλεκτρονικά κατόπιν αίτησης στο email a.dimaki@pieria.pkm.gov.gr.  

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα  με τις πρότυπες διακηρύξεις σε εφαρμογή  της με αρ.

182/2016  (ΦΕΚ/Β/  4269/30-12-2016)   Απόφασης  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ για  έργα  άνω του  ορίου.

Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κ. Δημήτριο Μουτάφη, Εργοδηγό

ΤΕ,  με Α’ βαθμό στο τηλέφωνο 2351 351 186 /259 , fax 2351351 190.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 19/9/2017 και ώρα 10.00 π.μ. (λήξης επίδοσης των προσφορών)

στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  στον 3ο   όροφο,

αίθουσα 315. 

5. Το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  η  προσφορά  με  επιμέρους  ποσοστά  έκπτωσης  σε

συμπληρωμένο έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν. 4412/2016. 

6. Ταξινόμηση κατά CPV: 45233141-9  (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ),  

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  διακόσιες σαράντα
(240) ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές
9. ΓΛΩΣΣΑ: Ελληνική.
10.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά,  μόνο  βάσει

τιμής.
11.  Kωδικοποίηση NUTS: EL 525 / ΠΙΕΡΙΑ
12.Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας : 

(α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ

στην Α2 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ .

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν

τις  δηλώσεις  και  πιστοποιητικά  που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α του  ν.

4412/2016.

(γ)  Οι  προσφέροντες  που είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και  κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
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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,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην

προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή

εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη

δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

13.Οι  απαιτήσεις  κάλυψης  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής των  οικονομικών  φορέων  αναφέρονται  στο

άρθρο 22 της Διακήρυξης ενώ  τα  αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής περιγράφονται αναλυτικά στο

άρθρο 23 αυτής. 

14.Κατά  την  υποβολή προσφορών οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο

Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

15.Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή δικαστική προστασία :  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει

ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης και των λοιπών 

εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής,  δικαιούται προσωρινής δικαστικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).

16.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.684,00€  και με

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  ανέρχεται  σε  έξι  (6) μήνες  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των

προσφορών.

17.Το έργο χρηματοδοτείται  από το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.)

ΕΤΟΥΣ 2017 της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ001ΚΑΠ17..

18. Δεν παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.

4412/2016.   

19.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.

20.Για την παρούσα διακήρυξη έχει δημοσιευθεί Προκήρυξη στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ  στις  27-7-

2017 με αρ. Πρ. EES : 2017/S 142-193023.  

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΗΝΑ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ–ΑΗΔΟΝΑ
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