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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/16) για την ανάθεση του έργου
με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021», με Προϋπολογισμό 74.400,00 € (με ΓΕ&ΟΕ
18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες της
Κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και έχει κωδικό CPV: 45232152-2.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λπ.) από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
www.pste.gov.gr με αναζήτηση στη www.diafaniasterea.gr ,Κατηγορία «Τεχνικά Έργα».
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πρότυπη διακήρυξη του ΕΑΑΔΗΣΥ.
Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς που φέρουν την
σφραγίδα της Υπηρεσίας τα οποία διατίθενται στην έδρα της Υπηρεσίας, Φίλωνος 35-39,
Διοικητήριο, 2ος όροφος, 321 31 Λιβαδειά και από ώρα 8:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. μέχρι την
05-05-2021.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας –
ενημέρωσης των υποψηφίων με email και fax.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2261350240,2261350244, e-mail: xntais@viotia.gr, Κος
Χρήστος Ντάης.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06-05-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το
σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν γενικώς στην Α1η τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
β. Προερχόμενες από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από Κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται
από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.200,00 € και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μηνών από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
7.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις
ΣΑΕΠ/566 του Π.Δ.Ε. ΚΩΔ/MIS 2017ΕΠ56600004 ,σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ.
128876 /23-11-2017 αποφ. του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,

8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
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