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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 20 
Ταχ. Κώδικας: 65403, Καβάλα 
Πληροφορίες: Στ. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 2513503319 
Φαξ: 2513503377 
Ε-mail: st.papadopoulos@pamth.gov.gr             

 
 
  Καβάλα, 9 Οκτωβρίου 2019 
  Αρ. πρωτ :  02/6526/οίκ. 
 
 
    ΠΡΟΣ :  

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έχοντας υπόψη την υφιστάμενη 
πίστωση σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 
2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 – υποέργο Κ.29 δαπάνης 24.000,00 € 

 

Προσκαλεί 
 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 
Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι τα εξής : 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜ.) 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ    

1.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,60 m 34992200-9 30 

1.2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 34992200-9 10 

2 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους  34992200-9 100 

3.1 
Πινακίδες Πληροφοριακές Π75 διαστάσεων 60x60 cm 34992200-9 30 

3.2 Πινακίδες Πληροφοριακές Π75 διαστάσεων 90x90 cm 34992200-9 20 

3.3 
Πινακίδες Πληροφοριακές Π76 διαστάσεων 50x100 cm 34992200-9 10 

4.1 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 
mm (1 1/2’’) 34928472-7 130 

4.2 
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 
mm (3’’) 34928472-7 40 

5 Πλαστικός οριοδείκτης οδού 34996000-5 100 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ    

6.1 
Έτοιμο Ψυχρό ασφαλτόμιγμα αποκατάστασης 
ασφαλτοτάπητα (πλαστικό δοχείο 25 Κγρ) 44113620-7 100 

6.2 
Έτοιμο Ψυχρό ασφαλτόμιγμα αποκατάστασης 
ασφαλτοτάπητα (σάκος 25 Κγρ) 44113620-7 1.104 
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• Κριτήριο επιλογής του Οικονομικού φορέα είναι η χαμηλότερη τιμή, ανά κατηγορία είδους 
προμήθειας 

• Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά με ευθύνη και 
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή στις θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία μας και το κόστος 
της μεταφοράς θα βαρύνει τον μειοδότη. 

• Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς θα έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή του 
ενδιαφερόμενου Οικονομικό φορέα. Η προσφορά δεν πρέπει να έχει ξύσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που την καθιστά ασαφή ή δυσανάγνωστη και θα 
πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο.  

• Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή υποχρεούται να 
προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια. 

• Η Αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των παραπάνω ποσοτήτων στο 
ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 24.000,00 € εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το 
επιβάλλουν. 

• Τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν στα τεύχη της Μελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές – Τιμολόγιο καθώς και στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων). 

• Η προσφορά θα συνταχθεί στο έντυπο της Υπηρεσίας που είναι συνημμένο στην παρούσα 
πρόσκληση. 

• Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καμία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται. 

• Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη. 

• Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς και σε μία μόνο κατηγορία από τις υπάρχουσες 
δύο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

• Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέξει με βάση τη χαμηλότερη τιμή, διαφορετικό οικονομικό 
φορέα ανά κατηγορία 

         
Ο φάκελος της  προσφοράς θα υποβληθεί με αίτηση, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς (3ος όροφος γραφείο 321, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65403, 
Καβάλα) μέχρι τη 17-10-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.  
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

Προς 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
 Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 

του    (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) 
για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 17-10-2019 

                                                 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα http://www.pekavalas.eu & http://www.pamth.gov.gr. 
Τηλέφωνο Πληροφοριών : 2513503319 κ. Στ. Παπαδόπουλος.  
Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών 
από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στις 17-10-2019 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο 319 (3ος όροφος, Διοικητήριο).  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.  
Σε κλειστό φάκελο Οικονομικής Προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν 
συμπληρωμένα τα κάτωθι: 

 
• Το συνημμένο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς. 
• Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», συμπληρωμένο σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα. 
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• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, για: α) αποδοχή των όρων καθώς και των τεχνικών  
προδιαγραφών που θέτει η Υπηρεσία με τη μελέτη και την παρούσα πρόσκληση και β) δέσμευση 
προσκόμισης των ακόλουθων δικαιολογητικών, προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73, του 
άρθρου 74 & του άρθρου 75 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη 
πρόσκληση της Υπηρεσίας :  

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας της 
    επιχείρησής του, στο οποίο ανήκει ο οικονομικός φορέας. 
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
    και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον  
    πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα  
    τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.  
3. Φορολογική ενημερότητα.  
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης  
    του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).  
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας 
ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη 
συμμετεχόντων.   
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία. 

 
Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 
www.pamth.gov.gr και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας www.pekavalas.eu. 

 
Συνημμένα: 
1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.  
2. Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές - Τιμολόγιο 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
5. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Καβάλας μέσω email  
 στο plirkav@pamth.gov.gr για την ανάρτηση στο www.pekavalas.eu  
2. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω email  
 στο ddhd@pamth.gov.gr για την ανάρτηση στο www.pamth.gov.gr  
3. Επιτροπή Ανάπτυξης Π.Α.Μ.Θ. 

Γραφείο 456/663, Ενταύθα 
 
Εσωτ. Διανομή:                                                                                  
Φ. Δαπανών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο  Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε. 

Π.Ε. Καβάλας   
 
 
 

 
Θωμάς Καραβάς 

Τοπογράφος Μηχανικός 
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