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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής Αναδόχου του άρθρου 27 του
Ν.4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με
βάση την τιμή, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Γ΄ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό
100.000,00 ΕΥΡΩ (εκ των οποίων 10.622,90 Ευρώ για Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε, 10.445,85 Ευρώ για απρόβλεπτα, 422,36 Ευρώ
για Απολογιστικές εργασίες, 137,95 Ευρώ για αναθεώρηση και 19.354,84 Ευρώ για Φ.Π.Α.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης
www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος: 189199) καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας
Γρεβενών www.grevena.pdm.gov.gr. Στον σύνδεσμο: Ενημέρωση Πολιτών / Διακηρύξεις / Διαγωνισμοί.
3. Πληροφορίες παρέχονται από: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο
Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» , Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη , Τ.Κ. 51100, 2ος όροφος, τηλέφωνο 24623 53256, 238,
email:dty@grevena.pdm.gov.gr. Aρμόδια υπάλληλος κα Καρέτσου Φανή 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 21/06/2022, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13.00 μ.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ. 2(α) του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/06/2022, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, προϋπολογισμού: 67.062,51€ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, προϋπολογισμού:
13.444,70€ (συμπεριλαμβανόμενης της Δαπάνης εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., Απροβλέπτων και Απολογιστικών
εργασιών) 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 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. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.612,90€ και ισχύ
τουλάχιστον 10 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. μέχρι 21-05-2023. Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.
Δεν προβλέπεται 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 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)-συνεχιζόμενα έργα 2022 Π.Ε.
Γρεβενών και κατανομή Πιστώσεων στην ΣΑΕΠ 541 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, με κ.ε. 2016ΕΠ54100000 και ανήκει
στην κατηγορία CPV: 45223000-6 Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές.
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 Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την αρ. 694/25η συν./5ο θέμα/10-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας
Γεώργιος Κασαπίδης

