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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ TΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 366 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΕΠ 066)
ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2022ΝΠ36600001

(ΠΡΩΗΝ 2017ΕΠ06600002)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 45215100-8_ 

Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια 
υπηρεσιών υγείας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4412/2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Η Οικονομική Επιτροπή  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΡΑΦΩΝ» με κωδικό 2022ΝΠ36600001 της ΣΑΝΠ 366  του Π.Δ.Ε. με προϋπολογισμό 340.000,00€ 
(με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
με προϋπολογισμό 274.193,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ& απρόβλεπτα κλπ)

A/A Περιγραφή
Δαπάνη 
ομάδας
(Ευρώ)

[1] [2] [3]

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 116.021,90
2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 84.826,42

Άθροισμα 200.848,32
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 36.152,70

Άθροισμα 237.001,02
Απρόβλεπτα 15,00% 35.550,15

Άθροισμα 272.551,17
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 1300,00

Άθροισμα 273.851,17
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 234,00

Άθροισμα 274.085,17
Πρόβλεψη αναθεώρησης 108,38

Άθροισμα 274.193,55
ΦΠΑ 24,00% 65.806,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 340.000,00

0008034797
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας – Δ/νση 
Τεχνικών Έργων.
Ταχυδρομική Δ/νση : Κατσαντώνη 2 Καρπενήσι ΤΚ 36100.
Aρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Καρακώστα, τηλ. 22373-52433 email: k.karakosta@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 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:195384 καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να 
δω προκήρυξη» 

ΚΩΔΙΚΌΣ NUTS ΚΎΡΙΟΥ ΤΌΠΟΥ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: EL643

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Με το παρών έργο προβλέπεται η ριζική ανακαίνιση των κτιριακών και 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση και  βελτίωση των υποδομών του κτιρίου 
ώστε να μπορεί να παρέχει παροχές ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους κατοίκους και τους 
επισκέπτες της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με 
αποτέλεσμα την μείωση του κόστους λειτουργίας

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Αξία χωρίς ΦΠΑ 274.193,55€ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ . Ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν 
υπό τους όρους των παρ. 2,3και 4 του άρθρου 19 και της παραγ. 1(ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. . Για 
την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε  για έργα κατηγορίας Α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.  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

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.480,00€, κατά τους όρους της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 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 προσφορών είναι δεκαπέντε (15) μήνες. από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) –άρθρο 95  - παραγ2α Ν4412/2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 9η Φεβρουαρίου 2023, 
ημέρα Πέμπτη, ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών 16-2-2023 προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 
στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16η Φεβρουαρίου 
2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ελληνική γλώσσα. 

mailto:k.karakosta@pste.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε 
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 366 (ΠΡΩΗΝ ΣΑΕ 066)της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα εις βάρος του ενάριθμου 2022ΝΠ36600001 (ΠΡΩΗΝ 
2017ΕΠ06600002) του ΠΔΕ με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος 
έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής 
ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει 
στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 
345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά του. 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του Π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Ανα 
θέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ 
ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας 
διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια 
Έργα και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pste.gov.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.  

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την 
αριθμ. 1405/2021 (ΑΔΑ: 6Ω5Ξ7ΛΗ-ΥΑΚ) απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής

Ο Περιφερειάρχης

Φάνης Χ. Σπανός

http://www.pste.gov.gr/
ΑΔΑ: 63ΚΕ7ΛΗ-8ΜΓ
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