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Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών

Αθήνα, 12.12.2017
Αρ. Πρωτ.: 19092
ΑΔΑ: 63ΛΔΟΞΧΔ-Κ7Ρ
ΑΔΑΜ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υπηρεσία «Έλεγχος υλικών
οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου», προεκτιμώμενης δαπάνης υπηρεσιών 39.060,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία αναλύεται ως εξής:
Συγκεντρωτικός Πίνακας Προεκτιμώμενων Αμοιβών
Παροχής Υπηρεσιών
Α. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20)
Β. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21)
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΜΟΙΒΗ
2.967,80 €
21.144,58 €
7.387,62 €
31.500,00 €
7.560,00 €
39.060,00 €

Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνει:
Α. Υδρογεωλογική και Γεωτεχνική έρευνα του υπεδάφους:
Διερεύνηση του εδάφους θεμελίωσης, ηλεκτροχημική ανάλυση του υπεδάφιου νερού, και ακριβής
αποτύπωση της στρωματογραφίας και της υδροφορίας του υπεδάφους.
Αν η υδροφορία προσβάλλει τον φέροντα οργανισμό, ενδέχεται η μελέτη να προτείνει μέτρα
αποστράγγισης (τάφρο ή φρέατα), προκειμένου να προστατευτεί το κτίριο.
Η γεωτεχνική έρευνα πρέπει να εστιάσει και στον γειτονικό λόφο και να προτείνει μέτρα για την
πρόληψη – αποφυγή μελλοντικών καταπτώσεων όγκων βράχων.
Β. Έρευνα ποιότητας υλικών δόμησης του φέροντα οργανισμού:
Εκτέλεση ερευνών από διαπιστευμένο εργαστήριο και χημική ανάλυση των ενσωματωμένων στο
σκυρόδεμα αδρανών.
Αναλυτικά το αντικείμενο της ως άνω υπηρεσίας καταγράφεται στο επισυναπτόμενο Τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2014ΣΕ24700009 της ΣΑΕ247 «Κτιριακές και Ειδικές Μελέτες».
Προθεσμίες της σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της
σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
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
τους την 09.01.2017 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).
ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Θ. Καραγιάννης

