
 

                                               

 

 

1. Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο & πνξάδσλ Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, 

πξνθεξύζζεη αλνηρηή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία γηα ηε ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ: 

«ΔΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΠΔΜ ΑΠΟ ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟ 

18/9/2020 (ΣΜΗΜΑ ΜΑΤΡΟΛΟΦΟ–ΦΤΛΑΚΗ-ΠΔΡΓΙΚΑ)  » 

Προϋπολογισμός  μελέτης : (1.451.612,90 € + ΦΠΑ 24%= 1.800.000,00 ΔΤΡΧ . 

2. Tαμηλόκεζε έξγνπ θαηά  CPV: {45233222-1} , Κσδηθόο NUTS: EL613 (Θεζζαιία – Μαγλεζία) 

3.  Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ γλώζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο http://www..thessaly.gov.gr(ζην ζύλδεζκν 

Δθεκεξίδα ηεο Τπεξεζίαο – δηαθεξύμεηο /Πξνθεξύμεηο) Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από: Γηεύζπλζε 

Σερληθώλ Έξγσλ ΠΔ Μαγλεζίαο & πνξάδσλ , Ισιθνύ & Αλαιήςεσο Γηνηθεηήξην Βόινπ , ηει.: 

2421352648. 

4. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κε ειεθηξνληθό ηξόπν κέζσ ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Η ιήμε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη  ηην  13 / 12 / 2021, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 10 

π.μ. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ  17 / 12 / 2021, ημέρα Παραζκεσή 

και ώρα 10:00. π.μ. 

        5. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο. 

        6.  Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε  νθηώ (8)  ΜΗΝΔ από ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο.  

7. ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί : 

α. Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

Γεκνζίσλ Δξγσλ νη νπνίεο είλαη  Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξών Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.., εθόζνλ αλήθνπλ ζηελ 2η ηάμε θαη άλσ, 

γηα έξγα Οδοποιϊας 

β. Πξνεξρόκελεο από θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ 

Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή από θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο 

(.Γ..) ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ζηα νπνία ηεξνύληαη επίζεκνη 

θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηώλ, εθόζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιόγνπο 

απηνύο θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινύκελεο ηνπ Διιεληθνύ Μεηξώνπ 

Μ.Δ.Δ.Π. 
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γ. Πξνεξρόκελεο από σο αλσηέξσ β΄ θξάηε, ζηα νπνία δελ ηεξνύληαη επίζεκνη θαηάινγνη 

αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηώλ, εθόζνλ απνδεηθλύνπλ όηη έρνπλ εθηειέζεη έξγα παξόκνηα κε ην 

δεκνπξαηνύκελν, από πνηνηηθή θαη πνζνηηθή άπνςε. 

8.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε   θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ύςνπο 

(29.032,26) εσρώ θαη ζα έρεη ρξόλν ηζρύνο κεγαιύηεξν ησλ ελλέα κελώλ θαη 30 εκεξώλ 

από ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο (άξζξν 97 παξ3 & άξζξν 72 παξ 1
α
 ηνπ  Ν.  

4412/2016).      

9. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ην  Π.Γ.Δ.: ΑΔΠ817, Κ.Α. 2020 ΔΠ81700014,  ππνέξγν 1  

10.  Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ θαηάζεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο είλαη ε ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ (Ν.4412/2016 

- άξζξν 368), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε βάζε θαη ηνλ Ν. 4605/2019 (Α’ 52).  

11. Σν αλαιπηηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηήζεθε ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. ζηηο 15-11-2021 

       (ΑΓΑΜ:  21PROC009532948)     

12.  Αύμσλ Αξηζκόο πζηήκαηνο ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ: 184624 
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