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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)» με συνολική δαπάνη
προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 51.500,00 €. Το
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 41.532,25 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα). Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν την δαπάνη
αναπαραγωγής των που ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Τα ανωτέρω τεύχη είναι στη διάθεση των
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων από την αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό στην ιστοσελίδα
της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. (http://www.ktyp.gr/).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής (Τμήμα Διαγωνισμών Έργων) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων υπόδειγμα. Πληροφορίες Φιλιππάκος Δημήτρης, τηλ.: 2105272620 / φαξ: 2105272553
και Ζαφείρη Έλενα, τηλ.: 2105272445 / φαξ: 2105272204.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης
υποβολής των προσφορών), στα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός
Φαβιέρου, αριθ. 30
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(β) του ν.4412/2016 για το σύστημα με συμπλήρωση του ανοιχτού
τιμολογίου, το οποίο περιλαμβάνεται στα έντυπα της σύμβασης που χορηγούνται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο
Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «Α1 και άνω» στην
κατηγορία οικοδομικών έργων,
β) Στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Οικοδομικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(αρ. 59 του Ν.4278/2014, άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ).
Δεν επιτρέπεται η κοινοπραξία μεταξύ επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα και
στο ΜΕΕΠ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 830,65 €
και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρίας Κτιριακές
Υποδομές Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Βασίλειος Θ. Καραγιάννης
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