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ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (Γ2)

EMMANOUIL KOULOURIS
2019.03.26 13:26:02 +02'00'

ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ.: 2/ΓΑΔ/2019

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΜΒΑΗ
(ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΔΧ ΔΗΓΗ)
(ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα. V, Μέξνο Γ΄ ηνπ λ.4412/2016)
1. Η Γηνίθεζε Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο (ΓΑΔ) κε ηα θάησζη ζηνηρεία:

Γηεύζπλζε: Αεξνπνξηθή Βάζε Γεθέιεηαο, Λεσθόξνο Σαηνΐνπ, ΣΚ 13671.
Κωδηθόο NUTS: ΔL-305.
Σειέθωλα επηθνηλωλίαο: (210)8193231, (210)8193212
Σειενκνηνηππία (FAX) : (210)8193212
Ηιεθηξνληθή Γηεύζπλζε (e-mail): c22.dae@haf.gr
Ιζηνζειίδα: www.haf.gr/news/contests
δηαθεξύζζεη δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27
ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16), θαζώο θαη ηελ ΑΓ.Φ.916/ΑΓ.326/.58/21-032019/ΓΑΔ/Γ2 απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο Αεξνπνξηθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΓΑ: ΧΦ6Δ6-Ρ9Γ),
γηα ηελ ζύλαςε δεκόζηαο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ: «Γηακόξθωζε Κηεξίνπ Μ-116 ζε
Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο ΜΤΑ ζηελ ΑΒ Γεθέιεηαο» (Σ-109Δ).

Η παξνύζα πξνθήξπμε θαη ε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ ζα δεκνζηεπηνύλ ζην
ΚΗΜΓΗ. Η πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
www.haf.gr/news/contests. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη.
14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξόληα δηαγσληζκό δηαηίζεληαη
ειεύζεξα, ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν «ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί» ηεο
πύιεο www.promitheus.gov.gr (ΔΗΓΗ) κε α/α πζηήκαηνο 81124. Δπηπξόζζεηα, ε
παξνύζα πξνθήξπμε δεκνζηεύεηαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ
λ.4412/16 θαη αλαξηάηαη ζην πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr).
2.

Αλαζέηνπζα Αξρή (ΓΑΔ) είλαη Κεληξηθή Κπβεξλεηηθή Αξρή κε θύξηα δξαζηεξηόηεηα
ηελ Άκπλα.
3.

4.

Κσδηθόο CPV: 45262700-8

5.

Κσδηθόο NUTS: EL-305 (Αηηηθή - Αραξλέο)

6.

Πεξηγξαθή έξγνπ: Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο εξγνιαβίαο είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ
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«Γηακόξθσζε Κηεξίνπ Μ-116 ζε Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο ΜΤΑ ζηελ ΑΒ Γεθέιεηαο» (T109E) θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαζαίξεζε ησλ εζσηεξηθώλ ηνηρνπνηηώλ, ηηο απνμειώζεηο
ηνπ δαπέδνπ θαη ησλ εηδώλ πγηεηλήο ηνπ WC, ηηο απνμειώζεηο όισλ ησλ θνπθσκάησλ
θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ, ηε δηάλνημε δύν (2) λέσλ ζπξώλ ζε ζέζε ππαξρόλησλ
παξαζύξσλ, ηηο επηζθεπέο ηεο ςεπδνξνθήο, ηελ επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ κε πιαθίδηα,
ηε ζπκπιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ώζηε λα δηακνξθσζνύλ ηξεηο (3) λέεο
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηε ζεξκνερνκόλσζε ησλ ηνίρσλ κε γπςνζαλίδεο, ηελ επηζθεπή
ηνπ ππάξρνληνο πιαηύζθαινπ εηζόδνπ θαη ηε δηακόξθσζε λένπ ζηηο δύν (2) λέεο
ζύξεο, ηελ απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ θαη ηε ρξώζε ησλ ηνηρνπνηηώλ, θαζώο θαη ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, θσηηζκνύ θαη
ειεθηξνδόηεζεο. Οη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξόλ έξγν αλήθνπλ ζηελ
Καηεγνξία ησλ Οηθνδνκηθώλ Έξγσλ, όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ 466
(ΦΔΚ Β’ 1956/07-07-2017) Τπνπξγηθή Απόθαζε.
7. Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ: δαπάλε εξγαζηώλ 104.838,71 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ΓΔ&ΟΔ 18% ζύκθσλα κε ηελ παξ. 7(ζ) ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4412/16, απξνβιέπησλ
θαη αλαζεώξεζεο) θαη Φ.Π.Α. 25.161,29 €, ήηνη ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
130.000,00€.
8.

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ

3110403001 «Έμνδα Αεξνπνξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ») ηεο ΠΑ έηνπο 2019.

9. Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
10. Η πξνζεζκία πεξαίσζεο έξγνπ είλαη εθαηόλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (ζπκθσλεηηθνύ).
11. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:
α. ηνλ δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ελώζεηο απηώλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο Γηαθήξπμεο.
β. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξέπεη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ Α1 Σάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθώλ θαη
ζηελ Α1 Σάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ.
γ. Οη πξνζθέξνληεο από άιια θξάηε πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 23.4 ηεο Γηαθήξπμεο.
12. Δίδνο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο: Αλνηθηή Γηαδηθαζία κε επηκέξνπο πνζνζηά
έθπησζεο.
13. Κξηηήξην Αλάζεζεο: ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν
βάζεη ηηκήο.
14. Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ/Τπνζύζηεκα Έξγσλ. Οη
πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ ΔΗΓΤ. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 19-4-2019, εκέξα Παξαζθεπή
θαη ώξα 13:00. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηωλ
πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 2-5-2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00. Δληόο ηξηώλ (3)
εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνζθνξώλ, πξνζθνκίδεηαη
ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη
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ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Η
πξνζθόκηζε ηνπ θαθέινπ γίλεηαη ππνρξεωηηθά θαη κόλν ζηε Γξακκαηεία ηεο
ΓΑΔ/Γ2. Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα
(από ώξα 07:00 έσο 13:00) γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζόδνπ ζηε ΓΑΔ.
15. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από αξκόδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, ε
νπνία ζα πξνθύςεη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Με.Μ.Δ.Γ.
16. Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζην δηαγσληζκό γηα
δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ, από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ.
17. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
18. Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ θαηάζεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/16 θαη ην άξζξν 4.3 ηεο
Γηαθήξπμεο.
19. Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξνθήξπμεο: 22-3-2019.
Γεθέιεηα, 21 Μαξηίνπ 2019
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
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Δπηηειήο ΓΑΔ/Γ2/2

κρνο (ΜΔ) Δ. Κνπινύξεο
Σκρεο ΓΑΔ/Γ2/2

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
κρνο (ΜΔ) Φ. Γαιάθεο
Γληεο ΓΑΔ/Γ2

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ
Τπνπηέξαξρνο (Ι) Κσλζηαληίλνο Γηάλλαξνο
Γηνηθεηήο ΓΑΔ
ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ κε ηελ ΑΓ.Φ.916/ΑΓ.326/.58/21-3-2019/ΓΑΔ/Γ2 απόθαζε

