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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ» με κωδικό
αριθμό 2018ΕΠ06600050 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 με προϋπολογισμό 2.100.000,00
ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Οδοποιίας με προϋπολογισμό
1.693.548,39€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση, χωρίς
ΦΠΑ).
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
Ταχυδρομική Δ/νση : Λ. Καλυβίων 2, Λαμία ΤΚ 35132 – τηλ.: 22313-52686-7, fax: 22313-52685,
email: dte@pste.gov.gr .
Aρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Μίχου τηλ.: 22313-54242 fax: 22313-54222, email:
e.mihou@fthiotida.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 (ΕΣΗΔΗΣ: 90131) καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr στην επιλογή «Θέλω να δω
προκήρυξη» & www.diafaniasterea.gr.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της οδού πρόσβασης προς το
Κάστρο-Υπάτης. Η υπόψη υφιστάμενη οδός συμβάλει στην Επαρχιακή Οδό αρ.1
ΣΣ.Λιανοκλαδείου - Κομποτάδες - Μεξιάτες - Λ.Υπάτης - Υπάτη - Μονή Αγάθωνος, πλησίον και
ανατολικά του οικισμού Υπάτης και καταλήγει στην έξοδο του αρχαιολογικού χώρου στο ΚάστροΥπάτης. Πρόκειται για χωματόδρομο, μήκους 2,7 χλμ. περίπου, μικρού πλάτους με έντονες κατά
μήκος κλίσεις και πολλούς ελιγμούς και για το λόγο αυτό κρίνεται ανεπαρκής για τη σχεδιαζόμενη
χρήση ως οδού πρόσβασης στο Βυζαντινό Μνημείο. Προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης
της υφιστάμενης οδού και η κατασκευή ενός μικρού τμήματος (περίπου 150 μ.) που αποτελεί νέα
χάραξη, σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη Οδοποιίας, που συνοδεύει την “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ - ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ”. Περιλαμβάνονται εργασίες
χωματουργικών, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών , οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης και ασφάλισης.
2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: χωρίς ΦΠΑ 1.693.548,39 ΕΥΡΩ - Απαγορεύονται οι
εναλλακτικές προσφορές.
3. ΚΩΔΙΚΟΙ: Κωδικός CPV:[45233123-7]-(έργα: Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες
οδούς) και Κωδικός NUTS: (EL644 Στερεά Ελλάδα-Φθιώτιδα).
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.
5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, οι προσφέροντες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην 3η ΤΑΞΗ
και ΑΝΩ (είτε Κ/Ξ δύο 2ης τάξης) για την παραπάνω κατηγορία έργων.
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.
6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 33.870,00 ΕΥΡΩ
και ισχύ τουλάχιστον εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
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συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών είναι εννέα (9) μήνες
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
7. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγ 2.α του Ν4412/2016.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 12/06/2020
ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
9. ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα
στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής.
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η
17/06/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ
11. ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ : ΕΙΝΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΟΝΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε της ΣΑΕΠ066 Κ.Α
2018ΕΠ06600050 - Προκαταβολή θα χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν.4412/2016 και
την παρ.1δ του άρθρου 72 του ν.4412/2016.
13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ένσταση Ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4.3 της Διακήρυξης
14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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