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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.                                                                Αθήνα, 22.03.2018 

                                                                                                              Αρ.Πρωτ. 4065 

Γενική Διεύθυνση Έργων 
Διεύθυνση Μελετών 
Τμήμα Ελέγχου Μελετών & 
Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

1. Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ειδικό 
κτίριο επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων στο νέο 
σωφρονιστικό  κατάστημα Χανίων», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και 

απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 1.230.000,00 €.  
  
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην 1η τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικών και στην Α2 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.  

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης. 
 

3. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 

18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
     Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 72017 
 

     Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο 

«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας www.ktyp.gr. Πληροφορίες: Φιλιππάκος Δημήτρης, τηλ.: 2105272620/φαξ: 2105272553.  

 

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/5/2017,                                 

ημέρα Τρίτη- Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/5/2017 ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00. 

π.μ. 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριακοσιες εξηντα πέντε (365) 
ημερολογιακές ημέρες  από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της Διακήρυξης. 
 

7. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ.2.(β) και 53 παρ.7(ι) του ν.4412/2016  για το σύστημα «με ελεύθερη συμπλήρωση του 

ανοιχτού τιμολογίου» για το κατ’ αποκοπή τίμημα. Για δε την προμήθεια αγαθών (προκατασκευασμένες 
αίθουσες ελαφρού τύπου), σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προμηθειών (άρθρο 200 και επόμενα 

του ν.4412/2016 και ν.2286/1995, για το μέρος που ισχύει), το οποίο μαζί με το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς  περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.850 € και ισχύ 

τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος 

ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Τα έξοδα δημοσίευσης της 

διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
                

                                                                                                       Αθήνα,             2018   

              Ο  Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
            

ΑΔΑ: 73ΛΘΟΞΧΔ-ΑΧΙ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.03.23 11:00:32
EET
Reason:
Location: Athens

18PROC002850703 2018-03-23



 
Κτιριακές Υποδομές  Α.Ε. | Φαβιέρου 30 | 10438 Αθήνα | www.ktyp.gr      
   

 

                                                                                            Βασίλειος Θ. Καραγιάννης 
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