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Αρ. Πρωτ.: ΑΠ 8917
ΑΔΑ: 7ΑΣΧΟΞΧΔ-ΡΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΚτΥπ Α.Ε.) προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Παραλαβή, μεταφορά και
διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον βιολογικό
καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους βιολογικούς
καθαρισμούς του Δήμου Δελφών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.280,00€ πλέον Φ.Π.Α.
24%.
1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων
(ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4379/2016 (ΦΕΚ Α 63/12-4-2016).
2. Το αντικείμενο της υπηρεσίας περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος «Β. ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.
3. Χρόνος παράδοσης: Η παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης ή την
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή ως ημερομηνία ενεργοποίησης της και η χρονική διάρκεια ορίζεται
για περίοδο τριών (3) ημερολογιακών μηνών για τη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Για αντικειμενικούς λόγους, που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια λειτουργίας του Γενικού
Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, είναι δυνατή, μετά από απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, η χρονική παράταση της σύμβασης μέχρι τρεις (3) μήνες, χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου, όπως αυτό θα έχει τελικά καθοριστεί στην απόφαση κατακύρωσης.
4. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα
υποβληθούν, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, στο Πρωτόκολλο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (Φαβιέρου
30, ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ. 210 5272486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 27η
Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, που θα οριστεί
με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚτΥπ Α.Ε., την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 πμ.
5. Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, (προ Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού, ήτοι ποσού 1.186,00 €. Η εγγύηση
συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η χορήγηση των τευχών (Δ/ξη – Συγγραφή Υποχρεώσεων & Τεχνική Περιγραφή – Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς) γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και
κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα
στοιχεία του (π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail
κ.τλ.) την αναθέτουσα αρχή (exopl@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε
περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3)
ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο
αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς δεν θα πρέπει να είναι
μικρότερη των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Γ. Παπαδάκης

Εσωτ. Διανομή: 1.
2.
3.
4.

Τμήμα Υποστήριξης Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου
Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Λειτουργίας
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών
Διεύθυνση Οικονομικής Λειτουργίας

[2]

