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Αρ. Πρωτ. Δ7-Τ7.1/5220
Αθήνα, 08/04/2016
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την
ανάθεση του έργου «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση προβλήματος εισροής
υδάτων στα κλιμακοστάσια του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας» με
συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 72.906,72€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. - Γραμματεία της
Διεύθυνσης Κατασκευών Έργων Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών (Φαβιέρου 30, 3ος όροφος)
κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την ημέρα του Διαγωνισμού.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105272322, FAX επικοινωνίας 210-5272442 αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία κα Βασιλική Κλώτσα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα
λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου 30.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος
των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην «Α1 και άνω» τάξη για έργα κατηγορίας
οικοδομικών έργων.
β.
Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Κοινοπραξίες Εργ, Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (κοινοπραξία
στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός
κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων
Έργων.
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
«1.200,00 €» και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες, μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών.
-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας μήνας.
-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 Δημοσίων Επενδύσεων
-Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπαδάκης
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