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Διεύθυνση Συμβάσεων Έργων και Προμηθειών

Αθήνα, 23.07.2020
Αρ. Πρωτ.: 10263

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Ανώνυμη Εταιρεία» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την
υπηρεσία
«6η
ΕΞΑΜΗΝΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού 23.800,81 (πλέον ΦΠΑ 24%),
πλέον προαίρεσης προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής πρόσθετων υπηρεσιών και υλικών,
συνολικής αξίας 16.133,94 € (πλέον ΦΠΑ 24%), ήτοι συνολικά 39.934,75 € (πλέον ΦΠΑ 24%), με
κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών μονάδας του
προϋπολογισμού μελέτης.
Επιπλέον της προαναφερθείσας προαίρεσης προμήθειας ανταλλακτικών, προβλέπεται και δεύτερη
προαίρεση, που αφορά στην παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι τρεις μήνες
κατά μέγιστο και όχι μετά την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος, όπως αυτό θα έχει καθοριστεί
από την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
1. Η σχετική δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τo TA.X.ΔΙ.Κ.
2. Η προς παροχή υπηρεσία θα πρέπει να εκπληρώνει το περιεχόμενο της Τεχνικής Περιγραφής
του Παραρτήματος ΙI, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
3. Συμβατική διάρκεια: Έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφορές των διαγωνιζομένων θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ»
(Φαβιέρου 30, Ισόγειο, ΤΚ 10438 – τηλ.: 210-52.72.486) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
τους τη Δευτέρα, 03/08/2020 και ώρα 11:00 πμ., οπότε και θα πραγματοποιηθεί η
αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ktyp.gr).
Ο προσφέρων, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. επωνυμία,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail κτλ.) την αναθέτουσα αρχή
(adepask@ktyp.gr), ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Σε περίπτωση που ζητηθούν, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, από τους ενδιαφερόμενους εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τις
προβλέψεις του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο τρείς (3)
ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση που προκύπτον σημαντικές
αλλαγές τότε δύναται να δοθεί παράταση υποβολής χρόνου ανάλογου των αλλαγών.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας ή με
άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Αθήνα, 22.07.2020
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

