ΑΔΑ: 6ΨΛ67Λ9-ΟΕΩ

INFORMATICS
18PROC003655826
2018-09-07
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.07 08:55:45
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. ∆/νση
: Περδικάρη 1
Ταχ. Κώδικας
: 48100 Πρέβεζα
Πληροφορίες
: Oυρανία Κονταράτου
Τηλέφωνο
: 26823 62167
Fax
: 26823 62182
E-mail
: ou.kontaratou@php.gov.gr

Πρέβεζα,

06 -09-2018

Αρ. Πρωτ.: 121756 / 4346

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοιχτό
συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του υποέργου:
« Συντήρηση –Επισκευή παρόδων της 10ης Επαρχιακής οδού» του έργου: «Βελτίωση –
Αασφαλτόστρωση Επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016(π.κ.2013
ΕΠ000017)»
Το έργο ανήκει στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑ, µε προϋπολογισµό 25.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ,
απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης και να παραλάβουν το έντυπο
οικονοµικής προσφοράς από την έδρα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πρέβεζας, οδός Περδικάρη 1,
Πρέβεζα, µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 09:00
-13:00. Για την παραλαβή του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς για λογαριασµό τρίτων απαιτείται
θεωρηµένη εξουσιοδότηση.
Τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, ΤΕΥ∆, Τεχνική µελέτη κ.λ.π. εκτός από το έντυπο της
οικονοµικής προσφοράς) διατίθενται και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
www.preveza.gr
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2682362167, 2682362169 FAX επικοινωνίας: 2682362182 και E-mail:
ou.kontaratou@php.gov.gr, g.vaggelaki@php.gov.gr, υπάλληλοι για επικοινωνία: Ουρανία Κονταράτου και
Γλυκερία Βαγγελάκη.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 25 -9-2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ, (λήξη υποβολής προσφορών)
µε το σύστηµα προσφορών µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.4412/2016 στα γραφεία
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας.
3. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραµµένοι στο
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω, καθώς και εµπειροτέχνες που πληρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΪΑ, όπως και επιχειρήσεις προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου και τρίτων χωρών, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του κεφαλαίου Γ΄ του τεύχους
διακήρυξης του έργου.
4. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000000.
5. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Εσωτ. ∆ιανοµή
1. Φ. Έργου
2. Χρονολογικό Αρχείο
3. Γεωρ.Ιωαννίδου (για ανάρτηση
στον πίνακα ανακοινώσεων)
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