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ΑΔΑ: Ω3ΔΣΟΞΧΔ-ΟΡΑ

Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών
Τμήμα Διαγωνισμών Έργων

Αθήνα, 12/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 8670

ΑΔΑ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για «Γεωτεχνική Έρευνα για τα έργα: 1) 8ο14ο Νηπιαγωγεία Ζωγράφου 2) 12ο Νηπιαγωγείο Καματερού 3) Νηπιαγωγείο Ανατολής
Νέας Μάκρης 4) 63ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 5) 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 6) 7ο
Νηπιαγωγείο Καματερού», προεκτιμώμενης δαπάνης υπηρεσιών 54.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.
1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
2. Tα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
3. Προθεσμίες της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»
(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την
29.06.2017 και ώρα 10:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των
προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή
(filipp@ktyp.gr), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα
αρχή το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν
εξετάζονται.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Θ. Καραγιάννης
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