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ΠΡΟΣ
Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα:  «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  ανάθεση  των  εργασιών

συντήρησης  πέντε  ανελκυστήρων  των  κτιρίων  όπου  στεγάζονται  οι  υπηρεσίες  της

Περιφερειακής  Ενότητας  Ημαθίας,  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων,  της  Β/θμιας

Εκπαίδευσης  Ημαθίας  και  του  ΚΕΔΔΥ  Ημαθίας,  προϋπολογισμού  4.500  ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 20% ήτοι 750 ευρώ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις  αρ.  81320  και  77909/01-12-2016  αποφάσεις  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση

του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010).

3. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

5. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

6. Τον  Ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του

Ν. 4337/2015 (Α΄ 129)

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση

νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

8. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
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9. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και  λοιπές  ρυθμίσεις»,

άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).

10.Την αρ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) Κ.Υ.Α. «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά

με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων».

11.Τις  αριθ.  461114(9980)/18.11.2014  (ΦΕΚ  Β’3129),  30140(386)/8-2-2017  (ΦΕΚ  Β’335)  και

30110(385)/27-1-2017  (ΦΕΚ  Β’390)  Αποφάσεις  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  σχετικά  με  τη

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη».

12.Τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακή  Ενότητα

Ημαθίας για το οικονομικό έτος 2017 (αρ. απόφ. Περιφ. Συμβ.: 226/14-11-2016).

13.Την αρ. 252/2016 (ΑΔΑ: ΨΒΨΝ7ΛΛ-2ΛΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ με θέμα:

«Έγκριση προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της ΠΚΜ έτους 2017».

14.Την  αρ.  2240/2016  (ΑΔΑ:  6ΦΞΧ7ΛΛ-30Ι)  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  ΠΚΜ  περί

έγκρισης διάθεσης πίστωσης για τη συντήρηση ανελκυστήρων.

15.Την με α/α 168 (ΑΔΑΜ: 17REQ005720589) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε

στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 367 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμών

(ΚΑΕ 02.721.0851.01).

16.Την ανάγκη ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων της ΠΕ Ημαθίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.

Ημαθίας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Να υποβάλουν προσφορά για το έργο της συντήρησης των κάτωθι πέντε (5) ανελκυστήρων

(ένας 5 στάσεων, ένας 6 στάσεων, δύο 2 στάσεων και ένας 4 στάσεων):

 Ανελκυστήρας Π.Ε. Ημαθίας ΝοΑ αριστερό 

 Ανελκυστήρας Π.Ε. Ημαθίας ΝοΒ δεξιό 

 Ανελκυστήρας ΚΕΔ.Δ.Υ. Ημαθίας 

 Ανελκυστήρας Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας  

 Ανελκυστήρας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων  

Προϋπολογισμός:  4.500  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  και  δικαιωμάτων

προαίρεσης 20% ήτοι 750 ευρώ για ενδεχόμενη παράταση της σύμβασης εντός του έτους 2018,

σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ανάδειξης νέου αναδόχου.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο με

αναγραφή  των  στοιχείων  τους  καθώς  και  τη  φράση  «Προσφορά  για  τη  συντήρηση  πέντε

ανελκυστήρων των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων, της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας». Η προσφορά θα

συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής και θα περιέχει, εκτός από την οικονομική προσφορά, τα

ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Ευκρινές φωτ/φο της σχετικής άδειας, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008

(ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).
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2. Υπεύθυνη  Δήλωση της  παρ.  4  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986  (Α'  75)  ότι  ο

ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει σε κάποιον από του Λόγους Αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.

4412/2016, ήτοι:

α) Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους παρακάτω

λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή

εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων  από

παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  παιδική  εργασία  και  άλλες

μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε

τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.

και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου

αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις  υπόλοιπες περιπτώσεις  νομικών προσώπων,  η υποχρέωση των προηγούμενων

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

β)  Δεν  έχει αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον αφορά  στην  καταβολή  φόρων ή  εισφορών

κοινωνικής ασφάλισης (αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή του

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση).

γ) Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

Σημείωση:  Τα  αποδεικτικά  των  ανωτέρω (ποινικό  μητρώο,  ασφαλιστική  ενημερότητα,

φορολογική  ενημερότητα,  πιστοποιητικό  Επιμελητηρίου),  θα  προσκομιστούν  μετά  την

ανακοίνωση της απόφασης ανάθεσης και πριν την υπογραφή της Σύμβασης.

Οι  οικονομικές  προσφορές  των  υποψηφίων  θα  δοθούν  σε  μηνιαία  βάση,  ανά

ανελκυστήρα, και στις τιμές θα συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

Η  μηνιαία  οικονομική  προσφορά  για  το  σύνολο  των  ανελκυστήρων  δεν  πρέπει  να

υπερβαίνει το ποσό των 375 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι  εργασίες  συντήρησης  ανελκυστήρων  γίνονται  αποκλειστικά  και  μόνο  από  συνεργείο

συντήρησης,  το  οποίο  έχει  την  απαιτούμενη  άδεια  από  τη  Δ/νση  Ανάπτυξης  της  οικείας

Περιφερειακής Ενότητας, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης, που τηρεί η Δ/νση αυτή,

και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό (ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/2008).

Ο ανάδοχος του έργου με δικά του έξοδα θα αναλάβει την ασφάλεια κάθε ανελκυστήρα έναντι

αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος, είτε ατομικού είτε ομαδικού, όπως προβλέπονται

από την κείμενη νομοθεσία.
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Η σύμβαση θα ισχύει  έως 31/12/2017,  με μονομερές δικαίωμα για παράταση του χρόνου

λήξης έως δύο μήνες, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Π.Ε. Ημαθίας.

Οι  φάκελοι  προσφορών  θα  κατατεθούν  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ημαθίας,  Υποδ/νση

Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων, Μητροπόλεως 44,  ισόγειο,  μέχρι     και  την Παρασκευή 17

Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:30 πμ.

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της ΠΕ Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr),

καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ημαθίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης
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