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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

3η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
212.000,00 €, με Φ.Π.Α.
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30,
τηλ.210 5272206 φαξ.210 5272204, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό (ανοικτή
διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μεταξύ επιχειρήσεων
εγκατεστημένων στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου) και των χωρών με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες η Ε.Ε. και προσκαλεί
όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό αυτό για την ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 3η ετήσια συντήρηση επίβλεψη
και
λειτουργία
των
ηλεκτρομηχανολογικών
και
οικοδομικών
εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών,
προϋπολογισμού 172.357,72 ΕΥΡΩ πλέον 39.642,28 (Φ.Π.Α. 23%) ΕΥΡΩ, ήτοι
212.000,00 ΕΥΡΩ.
Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας βαρύνει τις πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
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 και 118/2007 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 30-05-2016, ημέρα Δευτέρα,
ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 30-06-2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα
12:00 π.μ.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη μορφή ή/και σε σφραγισμένους φακέλους για το
διαγωνισμό δεν είναι αποδεκτή, ενώ προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν
στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει
πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή την
6η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13η μεσημβρινή. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μπορούν να λαμβάνουν
ηλεκτρονικά γνώση της διαδικασίας σε πραγματικό χρόνο (real time) οι υποψήφιοι
ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α2 τάξης και άνω για
ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στην τάξη Α2 και
άνω για ηλεκτρομηχανολογικά έργα.
γ. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα-εταιρείες ασχολούμενες συστηματικά με τη συντήρηση
Η/Μ και κτιριακών εγκαταστάσεων. Υπεύθυνος της συντήρησης από πλευράς
εταιρείας θα είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός εν γένει
στην περίπτωση νομικών ή φυσικών προσώπων, με ποινή απαραδέκτου της
προσφοράς, θα δηλώνεται και θα τεκμαίρεται από τα προσόντα των διαγωνιζομένων
η κατοχή -πριν τον διαγωνισμό- των αναγκαίων κατά τον νόμο αδειοδοτήσεων
συντηρητή .
4. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τεχνικά
φυλλάδια (prospectus), τις τεχνικές περιγραφές και τις πιστοποιήσεις, που μπορεί να
είναι στην Αγγλική γλώσσα.
5. Ο χρόνος ισχύος των Προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της
παροχής υπηρεσίας, (εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ μεγαλύτερη κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα
μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.
7. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει
ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ΦΠΑ, επί της συνολικής
συμβατικής αξίας.
8. 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 α/α 24529.
9. Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αποσταλεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως καθώς και στον ελληνικό τύπο και στις
τοπικές εφημερίδες την 25-05-2016.
Αθήνα 23.05.2016
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάκης
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