
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

1. H ∆/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς
άρθρου 27 του Ν.4412/2016 µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη τιµή για το έργο
Νόστιµο», µε προϋπολογισµό: 120.00
Οδοποιΐα: 96.774,19 € (δαπάνη εργασιών,

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του δ
του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.)

www.promitheus.gov.gr  καθώς 
kastoria.pdm.gov.gr  

3. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της 
ηµέρα Tετάρτη και ώρα 10.00. π.µ. 
υποβολής προσφοράς επιµέρους ποσοστών
             4. Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγ
∆ευτέρα και ώρα 10.00. π.µ στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 

∆ιοικητήριο Καστοριά 52100 (3
ος

 όροφος).
            5.  Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) π
στην Ελλάδα, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π.
οικονοµικών φορέων λόγω αναβάθµισης πτυχίου
είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016.
            6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
εξήντα ευρώ € (1.936,00  €).  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 

υποβολής των προσφορών. 
            7. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
2014ΕΠ54100002) της  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
120.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.   
            8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ          

 
          ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
 
 
       ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:   
           

     
 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο ΠΡΟΣ ΝΟΣΤΙΜΟ
 
  
 
 
120.000,00 € 
 
 
ΣΑΕΠ 541  2014ΕΠ5410000

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»
άρθρου 27 του Ν.4412/2016 µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων µε κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τη τιµή για το έργο «Αποκατάσταση Ε.Ο προς 

0.000,00 € µε Φ.Π.Α.  Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της

καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών
 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 2 (α
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 

όροφος). 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) π

Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω ή στην Α1 τάξη (ένωση 
οικονοµικών φορέων λόγω αναβάθµισης πτυχίου, για έργα κατηγορίας Οδοποιΐας , και β) προσφέροντες που 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 
περιγράφονται στο Παράρτηµα ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016. 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  εννέα (9) µήνες 

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε το ποσό των

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

 
 
 

Καστοριά        27  / 02
Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας 

 
 
 

Καρυπίδης Θεόδωρος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο ΠΡΟΣ ΝΟΣΤΙΜΟ 

€  µε Φ.Π.Α. 

ΣΑΕΠ 541  2014ΕΠ54100002 

«ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του 
άρθρου 27 του Ν.4412/2016 µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων µε κριτήριο ανάθεσης την 

Αποκατάσταση Ε.Ο προς 
Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 

) και Φ.Π.Α. (24 %): 23.225,81 €. 
ιαγωνισµού συµπεριλαµβανοµένου 

στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της πύλης 

την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η   27-03-2019, 
οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα 

άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.  
ορίζεται η 01-04-2019, ηµέρα 

στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστηµένοι 
ή στην Α1 τάξη (ένωση 
, και β) προσφέροντες που 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων  τριακοσίων 
µήνες από την ηµεροµηνία 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ : 541 (π.κ. 
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας µε το ποσό των 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής 

/ 02 / 2019 
Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας  

Καρυπίδης Θεόδωρος 


