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Αθήνα, 23.04.2019
Αρ. Πρωτ.: Δ5/Τ5.2/ 5982
ΑΔΑ:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας:
ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, για παράταση της
διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες)
Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, Οικοδομικών Εγκαταστάσεων και Στοιχείων
Εγκατάστασης Κλιματισμού & Αερισμού
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Ανελκυστήρων
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
συνολικού προϋπολογισμού 4.149.686,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.346.521,45 €, ΦΠΑ: 803.165,15 €) και υποδιαιρείται σε τρεις
κατηγορίες δημοπράτησης ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)
Προϋπολογισμός 1.175.732,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 948.170,97 €, ΦΠΑ: 227.561,03 €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός 1.488.735,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 1.200.593,40 €, ΦΠΑ: 288.142,42 €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
& ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Προϋπολογισμός 1.485.218,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: 1.197.757,08 €, ΦΠΑ: 287.461,70 €)
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα βάσει του υψηλότερου ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού, χωριστά για κάθε μία από τις τρεις
κατηγορίες δημοπράτησης.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., στην
ελληνική γλώσσα και σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013,
της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, του Ν. 4412/2016 και τα καθοριζόμενα στη Διακήρυξη.
3. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα
13:00.
4. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 27 Μαίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα
15:00.
5. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή στις 31
Μαίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00 μμ.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και δ)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
7. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται για περίοδο δύο (2)
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ετών, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, για παράταση της
διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες.
8. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας
δημοπράτησης (εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 30/06/2020:

9.

10.
11.
12.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)
Ποσό Δέκα Οκτώ Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα Τριών ευρώ και σαράντα δύο λεπτών
(18.963,42 €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ποσό Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Έντεκα ευρώ και Ογδόντα επτά λεπτών (24.011,87€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
& ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ποσό Είκοσι Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα Πέντε ευρώ και Δέκα Τεσσάρων λεπτών
(23.955,14€)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κάθε κατηγορίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), επί της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ.
Στον παρόντα διαγωνισμό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και οι λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Διακήρυξης, όπως ισχύουν.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με συστημικό αριθμό Α/Α: 73154.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αθήνα, 23.04.2019
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Χαρωνίτης
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