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 50.000,00 € 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό μειοδοτικό 

διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 

ΓΚΙΟΛΕ». προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.304,91 € στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (χωρίς την δαπάνη για 

Φ.Π.Α. & αναθεώρηση). Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 541 με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100001 και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης του άρθρου 125 του N.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι φάκελοι των 

προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 

επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής 

(Ταχυδρομική διεύθυνση. Μεγ. Αλεξάνδρου, Διοικητήριο, Καστοριά 52100). Για να υποβάλλουν την 

προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, 

από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος κ. Χ. Δόλλας, τηλ.2467350226) ή να το τυπώσουν από 

την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας. Ως ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 30-08-2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 

κατασκευή έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και είναι εγκατεστημένα σε: 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 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. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ή στα μητρώα των 

Περιφερειακών ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) αντιστοίχου  με το έργο 

προϋπολογισμού
.
  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής kastoria.pdm.gov.gr (στο 

σύνδεσμο Ενημέρωση πολιτών – Διακηρύξεις / Προκηρύξεις). 

Καστοριά  01-08-2018 
Ο Περιφερειάρχης  

Δυτικής Μακεδονίας 
 
 
 
 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης 
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