A∆A: ΨΩΒΧ7ΛΨ-ΘΦΡ
ΓΡΕΒΕΝΑ, 08/10/2020
Α. Π.: οικ. 144279

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθ. Διακήρυξης: 12/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117
του ν.4412/2016, για την επιλογή Αναδόχου, για το έργο «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ "ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ"
ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» με προϋπολογισμό 14.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. (εκ των οποίων 1.485,18
Ευρώ για Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε, 1.460,43 Ευρώ για απρόβλεπτα, 93,71 Ευρώ για αναθεώρηση και 2.709,68 Ευρώ για Φ.Π.Α.)
2. Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών, δηλ. http://grevena.pdm.gov.gr. στο σύνδεσμο: Ενημέρωση Πολιτών /Διακηρύξεις
/Διαγωνισμοί, εκτός από το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς που διατίθενται δωρεάν από τη Δ/νση Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης», Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη , Τ.Κ. 51100, 2ος όροφος.
Γραφείο πρωτοκόλλου 486 ) μέχρι και την Παρασκευή 16/10/2020. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 για έργο κάτω των ορίων και όπου προβλέπεται χρήση του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
3. Πληροφορίες παρέχονται από: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο
Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» - 2ος όροφος, τηλ.: 2462353245, -238, fax: 2462353239, e-mail:
dte@grevena.pdm.gov.gr. αρμόδια υπάλληλος κα Μαυροματίδου Αικατερίνη ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας
24623 53238, αρμόδια υπάλληλος κα Φαρμάκη Ανθούλα.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22/10/2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν.4412/2016.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού: 11.196,61€ (συμπεριλαμβανομένης της Δαπάνης εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε και
Απροβλέπτων) 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 Ι 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. Ειδικά οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., στην τάξη Α1 και άνω για
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 225,50 € και ισχύ
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλ. μέχρι 22-05-2021. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε., Κ.Α.Π. συνεχιζόμενα έτους 2020,
Η αναλυτική Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 984/30ης/28ο/14-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟΚ7ΛΨ-ΚΤΓ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

