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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ
(ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ)
1.
Σν Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο / Τπεξεζία Έξγσλ Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο
(Γ.Δ.Α/ΤΠ.Δ.Π.Α.), πξνθεξχζζεη δεκφζην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κέζσ ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαηά ηελ
«αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/2016, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα
ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: «Γηακφξθσζε Γσκαηίσλ ηέγαζεο ηξαηησηηθνχ Πξνζσπηθνχ
ζηνλ 6ν Όξνθν Κηεξίνπ Δ’ ηνπ 251 ΓΝΑ» (Γ-964Δ), πξνυπνινγηζκνχ δεκνπξάηεζεο (εθηηκψκελεο
αμίαο ζχκβαζεο) 491.000,00 ΔΤΡΧ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, πνζνχ 117.840,00
ΔΤΡΧ.
2.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ζηελ νπνία ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) ην πιήξεο ζψκα
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ πεξηέρνπλ ιεπηνκέξεηεο θαη ζηνηρεία ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ο ππφςε δηαγσληζκφο έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ: 70951 ζηε πιαηθφξκα ηνπ
Δ..Η.ΓΗ..
3.
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά ζην
Δ..Η.ΓΗ.., κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο ζε
ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο.
4.
Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ ππφςε δηαγσληζκνχ αλαξηάηαη ζην
Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο (www.haf.gr).
5.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο (θπζηθά ή
λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθψλ θαη
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη:
α.
ε θξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο.
β.
ε θξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ.
ε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε
ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο
ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ.
ε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ.
6.

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.

7.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν 4412/16. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο
ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
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8.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε
εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ θαηεγνξία Οηθνδνκηθψλ έξγσλ ζηελ ηάμε Α2 θαη άλσ θαη ζηελ
θαηεγνξία Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ ζηελ ηάμε Α2 θαη άλσ.
9.
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ ηηο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 23.4 ηεο
Γηαθήξπμεο.
10.
Χο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ νξίδεηαη η 30-7-2018, ημέρα Δεστέρα και ώρα 10.00 π.μ.
11.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ. 4412/2016 (κε επί
κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ).
12.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, εγγσητικής
επιστολής ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη
(9.820,00) επξψ, κε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη (6) κήλεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.
13.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα
απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
14.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ
ΤΔΘΑ/Γεληθέο Τπεξεζίεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο Δ.Φ. 11-410 ΚΑΔ 1913, νηθνλνκηθφ έηνο 2018.
ηνλ αλάδνρν δελ ζα ρνξεγεζεί πξνθαηαβνιή.
15.
Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 210-6593846, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία
Γεψξγηνο Σεξδήο.
Αζήλα, 04-4-2018
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