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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Σν Σ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΑ, πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάζεζε    ηνπ έξγνπ  
«ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΣΙΡΙΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΧΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΟΤ ΣΕΙ/Λ», με 
προϋπολογιζμό  7.171.918,03  ΕΤΡΧ (με αναθεώρηζη και Φ.Π.Α). Σν έξγν ζπληίζεηαη 
απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:α) θαηεγνξία Οικοδομικών,   κε  πξνυπνινγηζκφ 
3.948.352,11  ΕΤΡΧ (δαπάλε εξγαζηψλ, Γ.Ε. θαη Ο.Ε. θαη απξφβιεπηα), β) θαηεγνξία 
Ηλεκηρομηχανολογικών, κε πξνυπνινγηζκφ 1.818.519,15 ΕΤΡΧ (δαπάλε εξγαζηψλ, Γ.Ε. 
θαη Ο.Ε. θαη απξφβιεπηα). 
2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ  ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Δηαθήξπμε, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, θ.ι.π)    απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία  (Γξαθείν  Μειεηψλ - 
Καηαζθεπψλ) ηνπ ΣΕΙ Λάξηζαο νδφο Πεξηθεξεηαθή Σξηθάισλ, (καηά ηα διαζηήμαηα 4/7/2011-
22/7/20011 και 17/8/2011 - 31/08/2011) θαη ψξα 10 π.κ. κε 12 κ.κ. θαηαβάιινληαο ηελ 
δαπάλε ησλ 30 €.  
Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί θαηά ην εγθεθξηκέλν απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΕΥΩΔΕ 
ππφδεηγκα ηχπνπ Α. 
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2410.684419, fax: επηθνηλσλίαο 2410.610980, αξκφδηνο    
ππάιιεινο    γηα     επηθνηλσλία θ. Απφζηνινο  Καςήο.  
3.  Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 06/09/2011, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10 π.κ. θαη ην ζχζηεκα 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ είναι ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΠΟΟΣΑ ΕΚΠΣΧΗ ΚΑΣΑ ΟΜΑΔΕ ΣΙΜΧΝ 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 3369/2008. 
4. Κνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε  3η ηνπ Μ.Ε.Ε.Π. γηα έξγα 
θαηεγνξίαο  νηθνδνκηθά , κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 7 θαη10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3369/2008, 
φπσο ηζρχεη (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο) ζπλδηαζκέλεο ζε θνηλνπξαμία κε 
εξγνιεπηηθεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ 3η , θαη 4η   ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο Η/Μ .  Επίζεο 
θνηλνπξαμίεο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζηελ ηάμε  2η ηνπ Μ.Ε.Ε.Π. γηα έξγα 
θαηεγνξίαο  Η/Μ , κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 7 θαη10 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3369/2008, φπσο 
ηζρχεη (αλαβάζκηζε νξίνπ ιφγσ θνηλνπξαμίαο) ζπλδηαζκέλεο ζε θνηλνπξαμία κε εξγνιεπηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ 4η , θαη 5η   ηάμε γηα έξγα θαηεγνξίαο νηθνδνκηθψλ .   
5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 115.337.43 € θαη ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ 10 κήλεο, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ  πξνζθνξψλ  είλαη  ελλέα (9) κήλεο. 
6.   Πξνβιέπεηαη  ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 51, ηνπ Ν. 
3669/08. 
7. Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ ΕΠ ΘΕΑΛΙΑ – 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΟ – ΗΠΕΙΡΟΤ 2007-2013»   ηνπ ΕΠΑ» 
8.  Σν  απνηέιεζκα  ηεο   δεκνπξαζίαο   ζα   εγθξηζεί  απφ  ην πκβνχιην ηνπ ΣΕΙ Λάξηζαο. 
9. Σέινο ζαο γλσξίδνπκε φηη ην θείκελν ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο δεκνζηεχεηαη 
ζηε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ΣΕΙ/Λάξηζαο: www.teilar.gr ζηελ ελφηεηα –Πξνθεξχμεηο Μειεηψλ, 
έξγσλ. 
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