
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ” με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600010
συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
με προϋπολογισμό 1.975.806,45 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και
αναθεώρηση, χωρίς ΦΠΑ).

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
Ταχυδρομική Δ/νση : Υψηλάντου 4, Λαμία ΤΚ 35131 – τηλ.: 22313-54239,54211,54214-,
fax: 22313- 54222, email: dte@pste.gov.gr .
Aρμόδιος για πληροφορίες: Χρυσάνθη Κοντακτσή- Ιωάννης Ζωβοϊλης τηλ. 22313-54218/
22313-54246, fax 22313-54222, email: x.kontaktsi@pste,gov.gr. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης
και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr, με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ:179879) καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή
«Θέλω να δω προκήρυξη» & www.diafaniasterea.gr .

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με την παρούσα εργολαβία θα γίνουν εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου
για την στέγαση μουσείου εκκλησιαστικού πολιτισμού κέντρου έρευνας , εκπαίδευσης , τεκμηρίωσης
και ψηφιακής διαχείρισης εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομίας της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας
Το νέο κτίριο προβλέπεται να γίνει διώροφο ωφέλιμου εμβαδού 996,23 μ2 με υπόγειο και

βοηθητικούς χώρους εμβαδού 451,46 μ2 .
Κάθε μία δε των παραπάνω σταθμών θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρήσεις :
1. Η στάθμη του υπογείου , ευρισκόμενη σε βάθος 3,00 μ. από τον περιβάλλοντα χώρο , συνολικού

εμβαδού 451,46 μ2 θα περιλαμβάνει εκτός από την κλίμακα κατακόρυφης επικοινωνίας και την
βοηθητική της απ’ ευθείας εξόδου στο προαύλιο , χώρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων ,
αποθηκευτικούς χώρους , καθώς αίθουσα έκθεσης - συντήρησης – τεκμηρίωσης και αίθουσα
εργαστηρίων .
2. Η στάθμη του ισογείου συνολικού εμβαδού 434,70 μ2 θα περιλαμβάνει την είσοδο – υποδοχή ,

αίθουσα προβολών , αίθουσα μόνιμης έκθεσης , αίθουσα περιοδικών εκθέσεων , χώρους υγιεινής ,
γραφείο προσωπικού .
3. Η στάθμη του Α’ ορόφου συνολικού εμβαδού 434,70 μ2 θα περιλαμβάνει την βιβλιοθήκη και θα

επικοινωνεί οπτικά και λειτουργικά με πατάρι εμβαδού 123,83 μ2 στο οποίο έχει προβλεφθεί αίθουσα
διαλέξεων – ομιλιών – σεμιναρίων
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 1.975.806,45 ΕΥΡΩ - Απαγορεύονται οι

εναλλακτικές προσφορές.
3. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV:[45000000-7]-(έργα: Κατασκευαστικές Εργασίες) και Κωδικός NUTS:

(EL644 Στερεά Ελλάδα-Φθιώτιδα).
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι οκτώ (28) μήνες.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες
υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και 2η τάξη και ανω ή Κ/Ξ δύο επιχειρήσεων 1ης τάξης και ανω για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
5.

ΑΔΑΜ:
Αναρτητέα

Λαμία, 26 / 03 / 2021
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 60734/3415
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Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο παράτημα ΧΙ του
Παρατήματος Α του Ν. 4412/2016.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 39.517,00 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγ 2.α του Ν4412/2016.

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19/04/2021
ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ

9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής.

10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η
23/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

11. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : ΕΙΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ066 με κωδικό αριθμό
2020ΕΠ06600010 - Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική

Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Λαμία, 24/ 03 /2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Περιφερειάρχης

Φάνης Χ. Σπανός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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