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 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία, 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι/Κ ΤΑΥΡΩΠΟΥ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Α.Σ.Ι.∆.»  προϋπολογιζόµενης δαπάνης κατά τη 
µελέτη ύψους: α) για την κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 33.526,26 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) για την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 155.989,86 € και συνολικής δαπάνης 
235.000,00€ ( δαπάνη µε το Φ.Π.Α.).    
           Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (αρ. Απόφασης 
Ένταξης 5735/14-12-2016) από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ:006/1, 
Κ.Α.Ε: 2016ΕΠ00610034, µε συγχρηµατοδότηση  80% από το ΕΤΠΑ. Το έργο υπόκειται στις 
προβλεπόµενες κρατήσεις.  
 Ο διαγωνισµός θα γίνει µε σφραγισµένες προσφορές και µε το σύστηµα «προσφορά επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών οµοειδών εργασιών του τιµολογίου και του 
προϋπολογισµού, σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας µε έλεγχο 
οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης»  Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα 
συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016. Κριτήριο 
για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
 
 Ο διαγωνισµός θα γίνει από αρµόδια επιτροπή την 11-5-2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας, οδός Καλλισθένους 27 & 
Θεοφράστου (1ος 

όρ.) στη Λάρισα.  
 Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι 
τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία 
αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 
αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε 
όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται, κατά περίπτωση, στην 
ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή 
ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, 
µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούµενων εδαφίων. 
 

 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης   

 
 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται. 
στην κατασκευή έργων Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και στην κατασκευή  έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και 
που 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 Σ∆Σ, 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. 
 

2 Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
 

3 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 
   Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ  
στην Α1  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.  

 
 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, 
δηλαδή τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα  ευρώ & τριάντα δύο λεπτών (3.790.32) ευρώ  και θα 
απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων (∆.Τ.Ε.) Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα έχει χρόνο ισχύος 
µεγαλύτερο των 6 µηνών  & 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύµβασης εκτός του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς από τις 12-4-2017  στην ιστοσελίδα  της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=90 . «Το έντυπο της Οικονοµικής προσφοράς  διατίθεται 
από   την γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, οδός Καλλισθένους 27 
& Θεοφράστου, Πληροφορίες Β. Γιουρούκη τηλ.: 2413-511240 και κα. Λουροπούλου τηλ:2413-511210. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, να λάβουν γνώση της τεχνικής µελέτης στην ηλεκτρονική ∆/νση: 
https://drive.google.com/open?id=0B02yO_90N1bJMGxhUF8zUWJSNTg.    
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28/4/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους 
τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 
5/5/2017 
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