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Βόλος, 28/06/2019 
Αρ. Πρωτ: 6073 

 
ΕΡΓΟ: 

	
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	

Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου 
Πηλίου έτους 2019-2020 
ΣΑΕΠ 517, Κ.Α 2014ΕΠ51700026 

	
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	

	
1 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για 

την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου έτους 2019-2020»	με 
προϋπολογισμό 60.000,00	ΕΥΡΩ	(με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). Το έργο χρηματοδοτείται  από το 
ΠΔΕ ΣΑΕΠ 517, Κ.Α 2014ΕΠ51700026. 

2 Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων, Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων. Τα τεύχη 
δημοπράτησης είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
www.thessaly.gov.gr (στο σύνδεσμο Εφημερίδα της Υπηρεσίας –∆ιακήρύξεις/Προκηρύξεις). Πλήρη 
σειρά τευχών υπάρχει και στην ιστοσελίδα της ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, με α.α. 
συστήματος 83473. Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
(ΑΔΑΜ: 19PROC005196345). Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων, οδός Διοικητήριο, ΤΚ 38001, Βόλος, τηλ.: 2421352469, fax: 
2421352457, e-mail: tech.magn@thessaly.gov.gr. 

3 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η 17	 Ιουλίου	2019, 
ημέρα Τετάρτη, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00	 π.μ. Ως ημερομηνία και 
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22	Ιουλίου	2019 , ημέρα Δεύτερα 
και ώρα 10:00	π.μ. 

4 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιμή 
και µε το σύστημα µε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 
4412/2016. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

5 Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 
48.387,10 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

6 Δικαίωμα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .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 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 τριτες χωρες που δεν εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄ της παρουσας παραγραφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. Ειδικά, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και 
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α1	 τάξη	 και	 άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

7 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους των 960,00  
ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την 17/02/2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

8 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης.  

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΤ587ΛΡ-742
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