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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ:   «Μελέτη  τεχνικών  επεμβάσεων  στην  κτηριακή  υποδομή  του  ΕΣΥΠ/ΕΙΜ  στη
Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης » του έργου:  «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις
για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του»

1. Αναθέτουσα  Αρχή:  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  -  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

      Στρωμνίτσης 53, 542 48  Θεσσαλονίκη,     (NUTS: EL522).
2. Πάροχος Πληροφοριών: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Στρωμνίτσης 53, 542 10, Θεσσαλονίκη,
τηλ:2313331186,  fax:2313331115,  e-mail:  D  .  Antavalidou  @  pkm  .  gov  .  gr,  Αρμόδιος:  κα  Ανταβαλίδου
Δέσποινα 
3. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr).
4. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΟΤΑ Β' βαθμού.

5.  Με την παρούσα μελέτη αφορά συμπληρωματική μελέτη ως προς το :  «Ερευνητικό έργο για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων εισροής υπογείων υδάτων στο κτίριο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μετρολογίας  στη  Βιομηχανική  Περιοχή  της  Θεσσαλονίκης»  και  θα  εκπονηθεί  συμπληρωματική
γεωτεχνική έρευνα , υδραυλική μελέτη, ΣΑΥ-ΦΑY και τεύχη δημοπράτησης. Συγκεκριμένα 
Α. Υδραυλική μελέτη κατ. 13 
Β. Γεωτεχνική μελέτη κατ. 21
Γ. ΣΑΥ- ΦΑΥ
Δ. Τεύχη Δημοπράτησης. 
6. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης ανέρχεται σε 14.919,35 € μη
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.( με 1.887,51 € απρόβλεπτα και 448,41 € για στρογγύλευση)
7. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
8. Η συνολική προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 4 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
9. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο μητρώα Μελετητών. Που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. για μελέτες κατηγορίας 13 και 21 , καθώς και αλλοδαποί 
διαγωνιζόμενοι, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της Διακήρυξης.
10. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι ενδιαφερόμενοι για τους οποίους συντρέχουν οι λόγοι του
αρ. 73 του ν.4412/16.
11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών ανέρχεται σε 5 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
12. Ανάθεση βάσει ανοικτής διαδικασίας.
13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
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14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στην αναθέτουσα Αρχή όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 3 της Διακήρυξης μέχρι την 03/06/ 2020 ώρα 14:00 Και ισχύουν τουλάχιστον μέχρι την 
03/11/2020
15. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
17. Ενστάσεις υποβάλλονται  ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής:
 σε περίπτωση πράξης εντός πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενη πράξης με 

ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία στον ενδιαφερόμενο οικονομικό. 

Θεσσαλονίκη 12-5-2020

υπ’ αριθμό 527/12-5-2020  (ΑΔΑ : 6ΠΥ47ΛΛ-Μ1Λ) απόφαση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά__
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