
  

              

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΕΡ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 
Καλαμάτα      12 -9-2018 

Αριθμ. Πρωτ.   51986 

Ταχ. Δ/νση   : Διοικητήριο – Ψαρών 15–ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24131 

Τηλ :             27213-61334 ,  27213-61333 

Fax.  :              27210-20655 

Ε-mail        :   dty332@na-messinias.gr 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

CPV: 50750000-7 
 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 

 

 24.000 € 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την 

 ανάθεση του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ με  
προϋπολογισμό 19.354,84 € + ΦΠΑ 24%= 24.000 ΕΥΡΩ.  

Το έργο συντίθεται από την    κατηγορία εργασιών :κατηγορία  ΗΛΜ με προϋπολογισμό 19.269,40 € (δαπάνη ερ-

γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το χώρο «Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)-Δημόσια Έργα-Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων 
‘Έργων» της πύλης www.promitheus.gov.gr  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 76562 

στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr/.  
3. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 26-9-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

10.00 π.μ. μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  και το σύστημα 

υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (% ) σύμφωνα με το 

άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. 
4. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3-10-2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 10.30 π.μ 
5.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον  

τομέα των δημοσίων έργων οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)  

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην      Α1 τάξη πτυχίο και άνω για 

 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 Έ-

νωση Προσαρτήματος Ι 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.  

Οικονομικοί φορείς – Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: Εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 
τάξη πτυχίο και άνω  για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
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.  
Δεν 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).  
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 388 Ευρώ και 

 ισχύ τουλάχιστον επτά  ημερολογιακών μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε  δύο (2) ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει  
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://ppel.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΡΒΘ7Λ1-5ΙΧ





  

Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα Ιδίων πόρων της Π.Ε. Μεσσηνίας του έτους 2017 

σύμφωνα με την 320/8-8-2018 πρακτικό 15/2018 (ΑΔΑ: ΨΠΠΗ7Λ1-ΘΘΠ) Απόφαση του Περ/κου Συμβουλίου  
έγινε έγκριση κατανομής πιστώσεων του έργου « ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΟΡΙΝΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» με 

κωδικό ΙΔΠ052017009  και με πρ/σμό 24.000€ Mε την με αρ. πρωτ. 148351/31727/5-6-18 (ΑΔΑ:ΨΡΩΟ7Λ1-
ΜΨ5) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Περ. Πελ/σου εγκρίθηκε  η δέσμευση 

πίστωσης ποσού 10.000 € σε βάρος του προυπ.σμου εξόδων της ¨05.071 Δ/νση Αναπτ. Προγρ/σμου Π.Ε. 

Μεσσηνίας¨ Κ.Α. Εξόδων 9899.0001 του οικονομικού έτους 2018 και με την με αρ. πρωτ. 224688/48494/24 -
8-18 (ΑΔΑ:ΨΩΥΓ7Λ1-ΨΑΟ) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Περ. Πελ/σου 

εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 14.000 € σε βάρος του προυπ.σμου εξόδων της ¨05.071 Δ/νση Ανα-
πτ. Προγρ/σμου Π.Ε. Μεσσηνίας¨ Κ.Α. Εξόδων 9899.0001 του οικονομικού έτους 2018  

 Προκαταβολή  δε θα χορηγηθεί. 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην 
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του 

έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, 
καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και 

καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
8.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από  την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

   και τον Δ/ντη Τεχνικών Έργων. 

 

Εσωτερική διανομή 

1. Τμ.Δ.Π. 

2.  Γραμματεία (Αρχείο). 

  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

  ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
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