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http://www.company.ert.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432
Τ.Κ.153 42 Αγ. Παρασκευή
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ι.ΠΑΓΩΝΗΣ
Τηλ. 210 6075564
Fax: 210 6075561
Email: ipagonis@ert.gr

Αγ. Παρασκευή 22/03/2018
Αρ. πρωτ.:3779 / 27.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΡΤ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», με προϋπολογισμό 73.352,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ με απρόβλεπτα 59.155,13 € και 14.197,23 € Φ.Π.Α.).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α) και με
την Α.Δ.Σ. 925/20-01-2016 της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο σχέδιο
του Κανονισμού Κατασκευής - Εκτέλεσης Έργων και Εκπόνησης Μελετών.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 πμ στα
γραφεία της Δ/νσης Δομικών & Η/Μ Έργων της ΕΡΤ-Α.Ε., οδός Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΤΚ 15342
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, κτίριο Γ΄, 2ος όροφος, γραφείο 20. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι
η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016.
4. Τα Τεύχη Δημοπράτησης, καθώς και το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, του εν λόγω
έργου διατίθενται από την ΕΡΤ-Α.Ε οδός Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432, ΤΚ 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(Πληροφορίες κ. Π. Κληρονόμο, κ. Ιωάννη Παγώνη, κα Μαρία Ράπτη τηλ. 210-6075565,
5564, 5570) στα γραφεία της Δ/νσης Δομικών & Η/Μ Έργων, κτίριο Γ΄, 2ος όροφος, γραφείο
20, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 12/04/2018. Για την παραλαβή των τευχών, οι
ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
Η Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ-Α.Ε http://www.company.ert.gr, μετά την ανάρτησή
τους στο ΚΗΜΔΗΣ.
Επιπλέον, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους και
μέσω email, κατόπιν αιτήματος στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: pklironomos@ert.gr,
ipagonis@ert.gr και mrapti@ert.gr και με απάντηση της Διεύθυνσης κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία,
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και
η οποία θα γνωστοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΡΤ-ΑΕ
http://www.company.ert.gr (Διαγωνισμοί).
5. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
5.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας οικοδομικά & ηλεκτρομηχανολογικά και εμπειροτέχνες οικοδομικών
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& ηλεκτρομηχανολογικών έργων εφόσον έχουν τη δυνατότητα λόγω προϋπολογισμού
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.
5.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωση.
5.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
6. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ Α.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή Τεχνολογίας της
ΕΡΤ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γ.Δ.Τ.
-Γ.Δ.ΔΟΥ
-ΔΟΗΜΕ
Ο Δ/ντής Δομικών & Η/Μ
Έργων
Π. Αθανασόπουλος
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