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36.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. H ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό για 
την ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισµοί στην περιοχή του φράγµατος Βράχου», 
µε προϋπολογισµό: 36.000,00 € µε Φ.Π.Α.  Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: Υδραυλικά έργα: 29.032,26 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
και Φ.Π.Α. (24 %): 6.967,74 €. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. 
Καστοριάς  ∆ιοικητήριο Καστοριά 52100 (3

ος
 όροφος), µέχρι τις 11-05-2018 αντί του αντιτίµου δέκα (10) 

ευρώ. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν από την υπηρεσία. Θα είναι διαθέσιµα 
και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 
(www.kastoria.pdm.gov.gr ). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673-50303, FAX επικοινωνίας 24673 50359,  
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17-05-2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.30. π.µ. (έναρξη 
υποβολής προσφορών) µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί 
των τιµών του τιµολογίου και του προϋπολογισµού εκφραζόµενα σε ακέραιες µονάδες επί τοις 

εκατό (%) (άρθρο 125 του Ν.4412/2016). 
             4. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που είναι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικών, ή εγγεγραµµένες στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης 

κατηγορίας και β) προσφέροντες που 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 δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
            7. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 
: 541 (π.κ. 2014ΕΠ54100001) της  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας ∆υτικής 
Μακεδονίας µε το ποσό των 36.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.   
            8. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας. 

 
 
 

Καστοριά     03 / 05 /2018 
Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας  

 
 
 

Καρυπίδης Θεόδωρος 

 


