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ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ενεργώντας ως αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 7056/19.05.2021 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, προκηρύσσει τον παρόντα
συνοπτικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο
κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών» (CPV: 44221100-6), προϋπολογισμού 54.000,00
€ πλέον ΦΠΑ 24% 12.960,00 €, σύνολο 66.960,00 €.
Κριτήριο ανάθεσης : Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2529 του προϋπολογισμού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Στο αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο «Παράρτημα ΙI Κατάλογος
Ποσοτήτων - Τεχνικές Προδιαγραφές», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Διακήρυξης, περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων, η απομάκρυνση των
υφιστάμενων και η αποκατάσταση κάθε ζημιάς που θα προκύψει από τη διαδικασία απομάκρυνσης τοποθέτησης των κουφωμάτων της σύμβασης. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και
προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του παραδοτέου, που περιγράφεται στην διακήρυξη και
στα παραρτήματα της.
Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνεται περίοδος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας,
διάρκειας δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής, κατά την οποία
ο ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα είδη σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, αναλαμβάνοντας πλήρως
την απαραίτητη συντήρηση και επισκευή, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
Η Συμβατική διάρκεια προμήθειας και εγκατάστασης είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης και ο τόπος παράδοσης είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 31.05.2021 και ώρα
15.00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 04.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του Άρθρου 117 του N.
4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους
ειδικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως ισχύει με τα κάτωθι Παραρτήματα, τα οποία
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. / Συστημικός Αριθμός: 132660
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