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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Β. Τσιτσάνη 31 / Τ.Κ.: 42132
Πληροφορίες : Αθ. Τρίγκας
Τηλέφωνο : 2431351517
Email : a.trigas@thessaly.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τις εφημερίδες
1. ΕΡΕΥΝΑ
e-mail: erevna@otenet.gr
2. ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
e-mail: plogos@otenet.gr
3. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
e-mail: dialogos.24310@gmail.com

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης προμήθειας του έργου :
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022 -2025»
ΥΠΟΕΡΓΟ 10 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2022-23»
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 200.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5184409, ΚΩΔ. ΣΑ : ΝΠ417
2022ΝΠ41700044.

Σας στέλνουμε ταυτάριθμη περιληπτική διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια του έργου :
«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022 -2025», ΥΠΟΕΡΓΟ 10 :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-23»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α., και παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας μία φορά το
αργότερο μέχρι την 13 /09 / 2022.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.Περιληπτική διακήρυξη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Φάκελος έργου (κ. Αθ. Τρίγκας)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

+

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την
ανάθεση του υποέργου 10 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2022-23», προϋπολογισμού 200.000,00 € (Με ΦΠΑ 13%). Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του
Προγράμματος «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» ΚΩΔ. ΟΠΣ 5184409, ΚΩΔ. ΣΑ : ΝΠ417 2022ΝΠ41700044.

2.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr με α.α. ΕΣΗΔΗΣ
169959 Καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο
«Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις».

3.

Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών έργων Π.Ε. Τρικάλων, οδός Β. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, τηλ.:
2431351524, email: techerg.trik@thessaly.gov.gr

4.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/09/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

5.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Θεσσαλίας.

6.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια άλατος για αποχιονισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

7.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που
έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε
ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η
σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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8.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού ΤΡΙΩΝ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (3.540,00 €), με ισχύ για τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 27/10/2023. Ο χρόνος ισχύος των
προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες.

9.

Κωδικός CPV : 34927100-2 και Κωδικός NUTS : EL611 (Θεσσαλία / Τρίκαλα, Καρδίτσα).

10. Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται έως την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων της
προμήθειας.

Τρίκαλα, 05 /09 / 2022
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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