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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κτιριακό Συγκρότημα
Ταχυδρομική
Αγίου Λουκά
Διεύθυνση:
Καβάλα Τ.Κ. 65404

Απλοποιημένη Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
απ. προκήρυξης ΔΠΤΥ 4/2017
Η Δ/νση Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας
&Θράκης, για την υλοποίηση της πράξης 21η/21-9-2017/Θ10οΗΔ της Συγκλήτου του ΤΕΙ ΑΜΘ
(με ΑΔΑ: ΩΛΚΧ4691Ο8-Γ91, και ΑΔΑΜ: 17REQ002007771), προκηρύσσει την διενέργεια
πρόχειρου διαγωνισμού – συνοπτικού (άρθρο 117 του Ν4412/2016) για την ανάδειξη Αναδόχου του
έργου: «Στεγανοποίηση δωμάτων ΦΕ1 και ΕΧΝ1-2 στο κτιριακό συγκρότημα Καβάλας.», με
προϋπολογισμό 74.390,70 € (Κατηγορία οικοδομικά).
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί (με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο
βάση τιμής, προσφορά), με οικονομικές προσφορές, που υποβάλλονται εγγράφως, κατά το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών- άρθρο 95 του
Ν4412/2016, και για την αξιολόγηση, ισχύουν οι διαδικασίες των άρθρων, 90, 79 παρ. 4, και 98
το ίδιου νόμου.
Περιγραφή του έργου: Το έργο αφορά επεμβάσεις για την στεγανοποίηση του ανατολικού δώματος
στο κτίριο ΦΕ1 και στα δώματα των κτιρίων ΕΧΝ1-2
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δυο (2)
μήνες ή (61) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων των σχετικών με τη δημοπρασία και να
παραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων για σύνταξη και υποβολή της προσφοράς τους στα γραφεία
της Δ/νσης Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ ΑΜΘ μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού παρέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.teiemt.gr, και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510462182, κ. Κασαστογιάννη Άγγελο
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-10-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10+30π.μ. (λήξη παράδοσης
δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής και Τεχνικών Έργων του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για έργα
Οικοδομικά.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται:
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α) η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του Προϋπολογισμού της
Υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.200€. Ως χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
ορίζεται ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία δημοπράτησης,
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι επισκέφτηκε τον χώρο και έλαβε γνώση των τοπικών
δυσκολιών στους τόπους εργασίας,
γ) η κατάθεση συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου, του σχετικού ΤΕΥΔ
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΤΕΙ ΑΜΘ, ΠΔΕ (ενάριθμο 2014ΣΕ54300018), με ολικό
προϋπολογισμό 74.390,70€ με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα
αυτά περιλαμβανόμενης και της κράτησης 0,1% του άρθρου 4 του Ν4013/13(ΦΕΚ 204Α2011)
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Σύγκλητο του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Καβάλα, 10-10-2017

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης
Digitally signed by ANGELOS
KASASTOGIANNIS
Date: 2017.10.10 09:30:13 +03'00'

Άγγελος Κασαστογιάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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