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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λαµία 29 - 05 - 2012
Αρ. πρωτ.: 60737/5899

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Αριθµός ∆ιακήρυξης : 11
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου :
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑ∆ΩΝΑΣ»,
µε προϋπολογισµό 55.000,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : α) κατηγορία
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, µε προϋπολογισµό 44.574,60 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, οδός Υψηλάντου 4, Λαµία, µέχρι και την 07/06/2012, ηµέρα Πέµπτη .
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό
ΠΕΧΩ∆Ε, υπόδειγµα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 22313 54232, FAX επικοινωνίας : 2231 022646, αρµόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία : κ. Σκούρας Παναγιώτης.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10,00
(λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Φθιώτιδας
(Yψηλάντου 4, Λαµία, τηλ. 22313 54200) και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3669/08.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου,
ήτοι τάξεις Α1, ή Α2, ή 1η ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς
και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα των αντίστοιχων
κατηγοριών, που έχουν τα νόµιµα προσόντα.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά ) µε το δηµοπρατούµενο.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 892,00 ΕΥΡΩ, που θα απευθύνεται προς την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας, µε ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ηµερών, µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα
(180) ηµέρες.
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Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Π.∆.Ε. - ΚΑΠ 2012, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
∆ηλώσεις θα υποβάλλονται σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν πληροφορίες στα γραφεία της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φθιώτιδας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
α. Γραφείο Τύπου
β. ∆/νση ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης
γ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΦΘ/∆ΑΣ
(Τµ. Σ.Ε. – Τµ. ∆.Π. )
ΕΝΤΑΥΘΑ
2. Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Νίκης 4, 102 48 ΑΘΗΝΑ
3. Τ.Ε.Ε./Τµ. Ανατ. Στερεάς, ΕΝΤΑΥΘΑ
4. Σύνδεσµο Εργοληπτών ∆.Ε. , ΕΝΤΑΥΘΑ
5. Εθνικό Τυπογραφείο
(για τη δηµοσίευση στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως)
Καποδιστρίου 34 - 104 32 ΑΘΗΝΑ
6. Εφηµερίδες
α) ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
β) ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ

- ΛΑΜΙΑ
- ΛΑΜΙΑ

(για τη δηµοσίευση µία φορά µέχρι 01/06/2012)
7. Γραφείο Γραµµατείας ∆.Τ.Ε. : Για την ανάρτηση
της περίληψης στην πινακίδα δηµοσιεύσεων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ

