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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 ΔΟΜΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 20 

Ταχ. Κώδικας: 65403, Καβάλα 

Πληροφορίες:Φ.Παγώνη 

Τηλέφωνο: 2513-503310 

Φαξ: 2513-503377 

Ε-mail: fpagoni@pamth.gov.gr             

 

 

  Καβάλα, 05  Ιουνίου  2019 

  Αρ. Πρωτ :  02/3602./οίκ. 

 

 

    ΠΡΟΣ :  

       1.ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύµφωνα µε την µε 
αριθ.200617/3086/24-12-2018 ((Α∆Α:7Υ937ΛΒ-ΨΛΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-
Θράκης ορισµού υποέργου µε τίτλο «Προµήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού 
δικτύου φράγµατος Μαριών» και προϋπολογισµό 21.000,00€ σε βάρος του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών, άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου» µε 
Κ.Α.Ε.2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831 . 

 

                                                          Προσκαλεί 
 

κάθε ενδιαφερόµενο να καταθέσει οικονοµική προσφορά για την προµήθεια σωλήνων γαλβανιζέ , 
πλαστικών σωλήνων, σωλήνων πολυαιθυλενίου και τεµαχίων εξαρµωσης για την αποκατάσταση  
αρδευτικού φράγµατος Μαριών. 
Συνοπτικά τα είδη που περιλαµβάνει η παρούσα προµήθεια είναι τα εξής : 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 
Μ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
1 Σωλήνες  γαλβανιζέ Φ150 µ.µ            66,00 
2 Πλαστικές σωλήνες  Φ200 µ.µ           78,00 

3 Σωλήνες  Πολυαιθυλενίου  Φ200 µ.µ  
        575,00 

4 Εξαρµώσεις   Φ200 τεµ           26,00 
 

• Κριτήριο επιλογής του Οικονοµικού φορέα είναι η χαµηλότερη τιµή. 
• 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(Θάσο) 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 αν 
το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή 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. 
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• Η Υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καµία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται. 
• Όλες οι προβλεπόµενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον µειοδότη. 

         
Ο φάκελος της  προσφοράς θα υποβληθεί µε αίτηση, στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Καβάλας ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς (3ος όροφος γραφείο 321, Εθνικής Αντίστασης 20, 
Τ.Κ. 65403, Καβάλα) µέχρι την  Τετάρτη 12-06-2019 και ώρα 13:00.  
Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: 

Προς 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων 

 Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 
του    (επωνυµία, οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) 

για την προµήθεια: «Προµήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου 
φράγµατος Μαριών» 

και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών 12/06/2019 
 

                                                ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 
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. Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2513-503334 κ. ∆. Σαββίδη, για τεχνικά θέµατα 
2513-503310 κ. Φ. Παγώνη.  
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 ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, στις 12-06-2019 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 14.00 π.µ., στο γραφείο 310 (3ος όροφος, ∆ιοικητήριο).  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν (µε email ή fax) για τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.  
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους τα κάτωθι: 

• Το συνηµµένο Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς. 
• Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες 
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», συµπληρωµένο σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγµα. 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και όλα  
    τα µέλη του ∆ιοικητικού 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. 

. 
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Συνηµµένα: 

• Έντυπο οικονοµικής προσφοράς.  
• Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές. 
• Προϋπολογισµός. 
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
• Αναλυτικό περιγραφικό τιµολόγιο. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη 

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης   

 

 

 

 

Θωμάς Καραβάς 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 
Εσωτ. Διανομή                                                                                  

Φ. Δαπανών 
  
 


