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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Αριθμ. Μελέτης : 1/2016)
(Αριθμ. Περίληψης Διακήρυξης : 1/2017)

ΑΔΑ: 7Δ6Π4653ΠΩ-ΘΒΘ

Μυτιλήνη, 25 -05-2017
Αρ. Πρωτ. 1270

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ προκηρύσσει την με ανοιχτό
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ε
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. ΣΤΗ
Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η », εκτιμώμενης αξίας 49.200,00€ (πλέον Φ.Π.Α.).
Το έργο περιλαμβάνει την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με
προϋπολογισμό 49.200,00 €.
1. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Γ.ΑΙ.& Ν.Π. – Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οδός: Μικράς Ασίας 2
Ταχ.Κωδ.: 81100
Πληροφορίες : Ρ. Βαλαβάνη, Μ. Γιαννέλη
Τηλ.: 22513 50231/22513 50354
Telefax: 22510 41175
E-mail: aval@ypai.gr, mgian@ypai.gr
Ιστοσελίδα: www.ypai.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
γνώση των τευχών από την ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ & Ν.Π. www.ypai.gr, ενώ περίληψη της
διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον πίνακα
ανακοινώσεων της Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, σχετικά με την τρόπο
αναπαραγωγής των φωτοαντιγράφων (δαπάνη) και τον τρόπο (τη δαπάνη) της ταχυδρομικής
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για
την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
3. Στοιχεία διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης
υποβολής προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
επί του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%),
σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/16. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει
η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρομηχανολογικά
έργα και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα:
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οφείλουν να
• διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ, ως μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς, στην Α1
τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ».
• ενώ οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,
πτυχία αντίστοιχης κατηγορίας και την ανάλογη εμπειρία. Ήτοι:
1) Για εργοδηγούς πτυχιούχους των μέσων Τεχνικών Σχολών με δωδεκαετή τουλάχιστον
εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου τους.
2) Για επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών με δωδεκαετή
τουλάχιστον κατασκευαστική εμπειρία.
3) Για επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες με δεκατετραετή τουλάχιστον
κατασκευαστική εμπειρία.
4) Για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά
τριετία από τη λήψη του πτυχίου.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία της παραγράφου (α).
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία της παραγράφου (α).
5. Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται.
6. Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 1986ΣΕ03300000 της ΣΑΕ 033 του ΠΔΕ της Γ.Γ.ΑΙ.&Ν.Π.
για το οικονομικό έτος 2017. (υπ’ αριθ. 4121.70-13/771/3-04-2017 Απόφαση Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου).
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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8. Προθεσμία εκτέλεσης
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή –
ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ,

25-05-2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρ. Βαλαβάνη
Πολ. Μηχανικός

Μ. Γιαννέλη
Πολ. Μηχανικός
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών και Έργων

Ε. Γεωργής
Ηλεκτρ. Μηχανικός
Προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών,
Έργων, Φ.Π. & Ενέργειας
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