ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
Α.Ε.
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.25 15:26:32
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 7Δ5ΠΟΞΧΔ-ΑΜΔ

Γενική Διεύθυνση Έργων
Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αρ. Πρωτ. Δ9-Τ9.2/7600
Αθήνα, 25/05/2016
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την
ανάθεση της «6μηνης συντήρησης επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και
οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών», με
προϋπολογισμό δαπάνης 44.975,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (36.565,04€ συν23%ΦΠΑ,
δηλ. 8.409,96€), με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις επιπλέον μήνες με τους ίδιους
όρους και ανάλογο τίμημα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη και το Έντυπο της Προσφοράς από τη
Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης, Φαβιέρου 28, 1ος όροφος, ΤΚ 10438 κατά
τις ώρες 09.00 μέχρι 14.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την ημέρα του Διαγωνισμού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105272387,396, FAX επικοινωνίας 210-5272546 αρμόδια
υπάλληλος για επικοινωνία Δαλακούρα Δέσποινα (dikaiosini@ktyp.gr)
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06/06/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 28,
1ος όροφος.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 5 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 « ---» στην κατηγορία
οικοδομικών έργων, τάξη «Α1 και άνω» στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα-εταιρείες ασχολούμενες συστηματικά με τη συντήρηση Η/Μ και
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό θα
διαθέτει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, το προσωπικό, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 3.1 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) της
Τεχνικής Περιγραφής. Οι συμμετέχοντες οφείλουν, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, να
προσκομίσουν, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν
τα τυπικά προσόντα του προς απασχόληση προσωπικού επί τόπου του κτιρίου, όπως αυτά
δηλώνονται στην παράγραφο 6.1 (ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) της Τεχνικής Περιγραφής.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
«732,00€» και ισχύ τουλάχιστον κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
-Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται ολογράφως έστω και
ένα εκ των προσφερομένων κατ’ αποκοπή τιμημάτων.
-Η Κατάθεση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3669/2008
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
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-Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης
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