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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 432
Τ.Κ.153 42 Αγ. Παρασκευή
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Ε. Μάνας
Τηλ.: 210 6075563
Fax: 210 6075561
Email: smanas@ert.gr

Αγ. Παρασκευή 20/04/2018
Αρ. πρωτ.: 4706/23.04.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η ΕΡΤ Α.Ε., προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΤ-3», με προϋπολογισμό 230.631,32 ΕΥΡΩ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ με απρόβλεπτα 185.993,00
ευρώ + 44.638,32 ευρώ Φ.Π.Α.).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΕΡΤ Α.Ε., ΑΤΕ 16-01835, ΔΕΣΜ. 16-01769 /
07.03.2018
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α),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 και τους όρους της
διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22.05.2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10.00π.μ. όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης. Ενώ ημερομηνία και
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29.05.2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ
και ώρα 10.00 π.μ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 .
3. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, Τεύχη Δημοπράτησης, προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άμεση και δωρεάν στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής http://www.company.ert.gr (Διαγωνισμοί).
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
4.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω
για έργα κατηγορίας οικοδομικά που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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6.
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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.
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωση.
4.3 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).
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.719,86 ευρώ.
Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ Α.Ε. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 ν. 4412/2016, αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.company.ert.gr
(Διαγωνισμοί).

Ο Δ/ντής Δομικών & Η/Μ Έργων
Π. Αθανασόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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- Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου
- Γ.Δ.Τ.
-Γ.Δ.ΔΟΥ
-ΔΟΗΜΕ
-Γ.Δ.ΕΡΤ-3

2

