ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Γ2)

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.: 2/ΔΑΕ/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ)
(σύμφωνα με το Παράρτημα. V, Μέρος Γ΄ του ν.4412/2016)
1. Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) με τα κάτωθι στοιχεία:

· Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφόρος Τατοΐου, ΤΚ 13671.
· Κωδικός NUTS: ΕL-305.
· Τηλέφωνα επικοινωνίας: (210)8193221……………………………
· Τηλεομοιοτυπία (FAX) : (210)8193221………………………………
· Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail): c22.dae@haf.gr…………………..
· Ιστοσελίδα: δεν διατίθεται
διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την Φ.917/ΑΔ.1259/Σ. 309/06-102017/ΔΑΕ/Γ2 απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: 7IXH6-1ΓΩ),
για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του αναφερομένου στην παράγραφο 5 έργου.
2.
Από τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό η Διακήρυξη διατίθεται
ελεύθερα - ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΚΗΜΔΗΣ». Τα υπόλοιπα
έγγραφα σύμβασης (και η Διακήρυξη), ήτοι το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το
ΤΕΥΔ, ο Προϋπολογισμός μελέτης, το Τιμολόγιο μελέτης, η Ειδική και Γενική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, η Τεχνική Περιγραφή (με τα σχέδια), το Σ.Α.Υ και ο Φ.Α.Υ.και η
παρούσα, προσφέρονται ελεύθερα, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής : www.haf.gr (Πεδίο: Διαγωνισμοί).
3.
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ). Μέσω της
Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων (Γ2) που διαθέτει, πρόκειται να ασκήσει και αρμοδιότητα
Προϊσταμένης Αρχής του έργου σύμφωνα με σχετική διαταγή του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας. Το Τμήμα 2 της Διεύθυνσης Γ2 της ΔΑΕ έχει οριστεί υπεύθυνο για την
υλοποίηση των σταδίων του διαγωνισμού.
4.
Κωδικός CPV: 45110000-1, 45214610-9, 45220000-5, 4526360-2, 4526370-5,
45262500-6, 45262600-7, 45453100-8.
5. Κωδικός NUTS: EL-305 (Αττική - Αχαρνές)
6. Περιγραφή έργου: Η εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επέκταση και Συντήρηση
Κτιρίου Εστιατορίου – Μαγειρείων ΣΤΥΑ» (T-105E) που περιλαμβάνει την επέκταση του
κτιρίου Εστιατορίου – Μαγειρείων της ΣΤΥΑ εντός της ΑΒ Δεκέλειας με σύμμεικτη
κατασκευή, και εκτεταμένη συντήρηση του υφιστάμενου κτιρίου, ήτοι ανακατασκευή
επιχρισμάτων και χρωματισμών, αντικατάσταση επιστρώσεων δαπέδων, επαύξηση της
ηλεκτρικής παροχής με νέο τροφοδοτικό καλώδιο, πλήρη ανακαίνιση ηλεκτρικών,
υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης,
κλιματισμού και εξαερισμού και μερική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο
ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εργασιών, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 100 του ν.3669/2008.

7. Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 782.258,06€ (συμπεριλαμβανομένου
ΓΕ&ΟΕ 18% σύμφωνα με την παρ. 7(θ) του άρθρου 53 του ν.4412/16,απροβλέπτων,
και αναθεώρησης) και Φ.Π.Α. 187.741,94€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού
970.000,00€.
8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Η προθεσμία περαίωσης έργου είναι ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης (συμφωνητικού).
10. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
α. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ στην Πρώτη (1η) Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικών και στην Πρώτη (1η) Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών.
γ. Οι προσφέροντες από άλλα κράτη πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με το άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.
11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτή Διαδικασία με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης.
12. Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής.
13. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-11-2017,
ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00. Ως
ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-112017 και ώρα 10:00.
14. Διευκρινήσεις επί των προσφορών: Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά
του για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
15. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
16. Αρμόδιο όργανο για την κατάθεση ένδικων μέσων κατά την διαδικασία του
διαγωνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν.4412/16 και το άρθρο 4.3 της
Διακήρυξης.
17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 09-10-2017.
18. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (πέραν της παρακράτησης φόρου εισοδήματος) είναι
σύμφωνες με τα άρθρα 8 της Διακήρυξης, 33 της Γ.Σ.Υ. και 6 των ειδικών όρων της
Ε.Σ.Υ.
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