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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και Εξοπλισµός Πολιτιστικού
Πνευµατικού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», της οµότιτλης πράξης µε κωδικό
MIS 379450”, µε προϋπολογισµό 2.700.000,00€ ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε προϋπολογισµό
1.691.745,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β)κατηγορία Η/Μ µε
προϋπολογισµό 487.380,89€ .
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Λεωφόρος
Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα, µέχρι την Πέµπτη 24/01/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22213 53818, FAX επικοινωνίας 22210 36082, αρµόδιος
υπάλληλος για επικοινωνία κα Μερτύρη Παρασκευή.
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 29η Ιανουαρίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ.
και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
οµάδες τιµών οµοειδών εργασιών του άρθρου 6 του Ν.3669/08
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α)ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε
κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του
έργου, ήτοι
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β)αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν
εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το δηµοπρατούµενο.
5. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
43.583,00 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι µήνες από την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, από
πιστώσεις του προγ/τος ΕΠ0568.
Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.
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