ΑΔΑ: 7ΖΙ4ΟΞΧΔ-5ΘΤ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.02.09 12:49:55
EET
Reason:
Location: Athens

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αθήνα, 09/02/2016
A.Π. Δ9-Τ9.1/1816

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Ανώνυμη Εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. Δ9-Τ9.1/1642/08.02.2016 απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου για την ανάθεση
του έργου «Κατασκευή: α) Μεταλλικής κιγκλίδας με ενσωματωμένη δίφυλλη θύρα β) Συρόμενη θύρα
εισόδου (εξωτερική πύλη) στο κατάστημα κράτησης των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου»,
με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 37.206,00€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. - Γραμματεία της
Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης (Φαβιέρου 28, 1ος όροφος) κατά τις ώρες
09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την ημέρα του Διαγωνισμού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5272387, FAX επικοινωνίας 210-5272546 αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία κα Δαλακούρα Δέσποινα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΚΤΥΠ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 28.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 του
Ν.3669/08).
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, τάξη «--» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους «605€» και
ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες, μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας μήνας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.
Αθήνα, 09/02/2016
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Γ. Παπαδάκης
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