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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης 
αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση 
της υπ’ αρ. 480/2019  απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την 
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με 
προϋπολογισμό 70.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, συνολικού προϋπολογισμού 56.451,61 € 
(χωρίς ΦΠΑ). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας http://www.pekavalas.eu/εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. Πληροφορίες 
μπορούν να λαμβάνονται από την Δ.Τ.Ε. ΠΕ Καβάλας στα τηλέφωνα 2513503336, ΦΑΞ 
επικοινωνίας 2513503377, e-mail: dte.kavalas@pamth.gov.gr. 

2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η          
02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πμ. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των 
προσφορών ορίζεται η 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ  

3. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95§2α του 
Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 41.486,71 € πλέον Φ.Π.Α και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 14.964,90 € πλέον Φ.Π.Α. ή βεβαίωση 
εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.,  που είναι εγκατεστημένα: 

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 
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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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 

5. Διάρκεια Σύμβασης: Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως ορίζεται από την υπογραφή της και για 365 
ημερολογιακές ημέρες. 

6. Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας. Οι εργασίες αυτές είναι οι ελάχιστες που απαιτούνται για την 
διατήρηση της λειτουργικότητας του κτιρίου, καθώς καθημερινά εξυπηρετείται πλήθος κόσμου με 
αποτέλεσμα την ταχύτατη φθορά τόσο των οικοδομικών στοιχείων όσο και των Η/Μ 
εγκαταστάσεων. 

7. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

8. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΑΜΘ σε 
βάρους του έργου «Επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιρίων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης» με ΚΑΕ 2017ΕΠ53100000 της ΣΑΕΠ531,  υποέργο Κ.1 και πίστωση 
70.000,00 € με το Φ.Π.Α. 

10. (CPV: 45300000-0, NUTS: EL515) 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 
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