
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υποδιεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων

Τμήμα Συντηρήσεων Συγκοινωνιακών Έργων

Θεσσαλονίκη 12 - 11 - 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΡΙΑ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΝΑΙΑ»

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Β. Όλγας 198, 541 10 Θεσσαλονίκη, (NUTS: EL52). 
2. Πάροχος  Πληροφοριών:  Διεύθυνση Τεχνικών  Έργων,  Στρωμνίτσης  53,  542  10,  Θεσσαλονίκη,  τηλ:2313

331105-103, φαξ:2313 331115, e-mail: dte  @  pkm  .  gov  .  gr  , (Αρμόδιος Υπάλληλος: Αικατερίνη Καφτεράνη  τηλ
2313331184 )

3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί  στο www.promitheus.gov.gr  καθώς και  στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).

4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β' βαθμού. 
5.   Με το παρόν έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης,  κατά μήκος

της  Ε.Ο.  Θεσσαλονίκης  Ιερισσού  και  συγκεκριμένα  από  τα  όρια  Ν.  Χαλκιδικής  (χ.θ.  +33.000)  έως  το
Παλαιοχώρι (χ.θ.+76.000), αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ (NUTS: EL52) (CPV:4523314-9
Εργασίες συντήρησης οδών).

6.    Χρηματοδότηση από ΠΔΕ (ΣΑΕΠ008 2017ΕΠ00800005) (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι) .
7. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.258.064,52€ χωρίς τον ΦΠΑ.
8. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
9. Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου  ανέρχεται  σε  12  (δώδεκα)  μήνες  από  την  υπογραφή  της

σύμβασης. 
10.  Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  ημεδαποί  διαγωνιζόμενοι  εγγεγραμμένοι  στο  Μ.Ε.ΕΠ.  που  τηρείται  στη

Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή ενώσεις οικονομικών φορέων, καθώς και
αλλοδαποί ή ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22.B., 22.Γ. και 22.Δ. της Διακήρυξης.

11. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του αρ. 73 του
ν.4412/16.

12. Ανάθεση βάση ανοικτής διαδικασίας.
13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  45.161,00 € και με

διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

15. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 27.01.2020 και ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 27.10.2020

16. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 31.01.2020 στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
ΠΚΜ σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

17. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.

18. Οι προσφορές θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά.
19. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε γνώση της

πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να ασκήσει
προσφυγή ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και κατά τα λοιπά ως άρθρο 4.3 της οικείας
Διακήρυξης.

20. Η ημερομηνία αποστολής προς την Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε είναι στις 16.12.2020

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

mailto:dte@pkm.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΜ5Γ7ΛΛ-ΞΜΕ
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