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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

1. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης του 
έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» µε προϋπολογισµό 425.430,89 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 44.925,97 Ευρώ για 
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε, 44.177,20 Ευρώ για απρόβλεπτα, 4.397,54 Ευρώ για αναθεώρηση και 82.341,46 Ευρώ για 
Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Γρεβενών (∆ιοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» , Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη , Τ.Κ. 51100, 2

ος
 

όροφος. Γραφείο πρωτοκόλλου 486) µέχρι και την Πέµπτη 17-08-2017. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί σύµφωνα µε την αρ. 182/2016 Απόφαση της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (ΦΕΚ 4269/Β΄/30-12-2016) για έργο 
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016. 

       Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53256, FAX επικοινωνίας 24623 53239, αρµόδια υπάλληλος κα Καρέτσου 
Φανή ή στο τηλέφωνο της Γραµµατείας 24623 53238, αρµόδια υπάλληλος κα Φαρµάκη Ανθούλα. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 22-08-2017  ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο Γραφείο 478 της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη  προσφορά, µε βάση την τιµή και το σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης οριζόµενα στο άρθρο 
95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον 
Τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ (προϋπολογισµού: 206.282,42 € 
συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνης εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα) και σε έργα  κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (προϋπολογισµού: 132.409,47 € συµπεριλαµβανόµενης της δαπάνης 
εργασιών, ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτα) 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 Σ∆Σ, 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. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.861,00 € και ισχύ 

τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλ. µέχρι 24-03-2018. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοχτώ µήνες (18) και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» µε κωδ. ΟΠΣ 
5002830 (αρ. εν. 2016ΕΠ00510049) και ανήκει στην κατηγορία CPV: 45215140-0 Κατασκευαστικές εργασίες 
για εγκαταστάσεις Νοσοκοµείου. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής , βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό του έργου. 

H αναλυτική ∆ιακήρυξη του έργου εγκρίθηκε µε την αρ. 1037/21
ης

/18
ο
/06-06-2017 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Π.∆.Μ. 

                                                                                               Γρεβενά , 24 - 07 -2017 
                                                                                        Ο Περιφερειάρχης ∆. Μακεδονίας 
 
 
 
                                                                                                Θεόδωρος Καρυπίδης  

ΑΔΑ: ΨΟΘΣ7ΛΨ-Ο6Γ
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