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Λιβαδειά 14- 06-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρ. πρωτ. 2239/133110

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

1/. Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση κατασκευής του
έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
Προϋπολογισμού 3.000.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
CPV
45214000-0
(Κατασκευαστικές
εργασίες για κτίρια
εκπαίδευσης ή
έρευνας )

ΚΩΔΙΚΟΣ
NUTS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός έργου
(€)

EL641

ΟΙΚΟΔΟΜΙ
ΚΑ/ΗΛΕΚΤ
ΡΟΜΗΧΑΝ
ΟΛΟΓΙΚΑ

3.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

2/. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (Α/Α Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ:
189873), καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.pste.gov.gr).
3/.Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/06/2022, η αναθέτουσα αρχή
παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 30/06/2022. Tα σχετικά
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ΚΥΑ 117384 (ΦΕΚ 3821/Β/31-10-2017).
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4/. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22613-50236, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
κ. Παπαζάχου Μαρία , e-mail: mpazahou@pste.gov.gr και Ντάης Χρήστος (2261350244, e-mail: xntais@pste.gov.gr.)
5/. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της ηλεκτρονικής προθεσμίας υποβολής
προσφορών (μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ) ορίζεται η 04/07/2022, ημέρα Δευτέρα . και ώρα 11:00.
6/. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 07/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.
7/. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην
κατασκευή ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 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 Ένωση Προσαρτήματος I 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.
8/. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι Είκοσι Τέσσερις (24)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
9/. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 48.387,00 ευρώ και ισχύος
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, ήτοι μέχρι 04/09/2023. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
δεκατρείς (13) μήνες.
10/.

Η
σύμβαση
χρηματοδοτείται
2017ΕΠ76600012.

από

Π.Δ.Ε./ΣΑΕΠ/766,

ΚΩΔ/MIS:

11/. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής», σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 παρ.2α.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, θα προκύψει
μετά από αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων.
12/. Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης του έργου
εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι η Οικονομική Eπιτροπή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την υπ’ αρ. 807/07-06-2022 (Πρακτικό 21, Θέμα
21ο, ΑΔΑ: ΩΧ117ΛΗ-ΘΦ8) Απόφαση. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί
από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΑΝΗΣ Χ.ΣΠΑΝΟΣ
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