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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
σύμφωνα με την 177/2022 απόφασή της,

διακηρύσσει
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022", Εκτιμωμένη αξία σύμβασης 500.000,00 €. (δαπάνη
εργασιών, Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους
που ακολουθούν:
1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την "ανοικτή διαδικασία" του άρθρου 27 του Ν.
4412/2016 και τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Διαγωνισμός με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους
ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.pamth.gov.gr.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα 2551355812 και FΑΧ επικοινωνίας 2551355845, αρμόδιος για επικοινωνία είναι Ο κ.
Παπατζελάκης Νικόλαος.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29 / 04 / 2022,
ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 03 / 05 / 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00.
5. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 1116/15-02-2022, ΑΔΑ: ΨΕ6Η7ΛΒΔΕ1, ΑΔΑΜ: 22REQ010085146/2022-02-21) για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση
δέσμευσης πίστωσης ποσού 250.000,00€ για το οικονομικό έτος 2022 και 250.000,00€ για το έτος
2023 και με αρ. 1026 καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε Έβρου, κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 223/2021 απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου
της ΠΑΜΘ.
6. Το έργο συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 403.225,81€ και που είναι
εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.
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Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00€, από τα οποία 350.631,14€ είναι
δαπάνη εργασιών με εργολαβικό όφελος, 52.594,67€ είναι για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση,
και 96.774,19€ είναι για Φ.Π.Α.
Ο κωδικός CPV του έργου είναι: 50232000-0. Ο κωδικός NUTS είναι EL511.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει
μόνο μία προσφορά.
Η γλώσσα στην οποία πρέπει να είναι συνταγμένες οι προσφορές πρέπει να είναι η Ελληνική.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Αύξων Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186389
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