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  ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

1.   Η ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ διακηρύσσει,  τη με ανοικτή δημοπρασία και  με κριτήριο
ανάθεσης  της  σύμβασης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά (άρθρου 95 παρ.2.α του Ν.4412/2016), επιλογή αναδόχου, για την
κατασκευή  του  Στρκού  Έργου  «ΑΝΤIΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ
401 ΓΣΝΑ  (Β΄ΦΑΣΗ)»  με  αριθμό  «2019ΣΕ03700010»,  προϋπολογισμού
480.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών:

        α.   Κατηγορία ΟΙΚ :€ 213.564,64

        β.   Κατηγορία Η/Μ :€  66.100,87

        γ.   ΓΕ+ΟΕ 18% :€ 50.339,79

        δ.   Απρόβλεπτα :€ 49.500,80

  ε.   Αναθεώρηση :€ 7.590,12

       στ.  ΦΠΑ 24%:€ 92.903,09

ζ.   Στρογγυλοποίηση :€ 0,69  

2.     Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή.

3. Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο
"ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,  στο  ΚΗΜΔΗΣ
καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ,  (  www.army.gr  )  .  Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

4.     Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται
η  27 Φεβ 20, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 10:00 π.μ.  Ως ημερομηνία και  ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  η   27 Φεβ 20 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που  δραστηριοποιούνται  στην  κατηγορία  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  και  στην
κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α.   σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

./.
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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.

6. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση
εγγυητικής  επιστολής,  που  ανέρχεται  σε  ποσοστό  2%  του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των
7.741,92 (€)  ΕΥΡΩ  και  ισχύ  τουλάχιστον  επτά (7)  μηνών ,  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών.  Ο
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Η  εφαρμοστέα  νομοθεσία  καθορίζεται  στο  άρθρο  7  της
Διακήρυξης δηλαδή, για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση
της  σύμβασης  και  την  κατασκευή  του,  θα  ισχύουν  οι  παρακάτω
διατάξεις:

α. Ο  Ν.4412/16  (ΦΕΚ  147Α/8-8-2016)  (Δημόσιες  Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών-Προσαρμογή  στις  οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων). 

β.   Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86).

 γ.  Οι  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων  εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία),
καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα οριζόμενα  στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και
γενικότερα  κάθε  διάταξη  (Νόμος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτική
εγκύκλιος  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  του  έργου  της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

8. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

9. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

10.  Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 Δνση Στρατιωτικών
Έργων

11.  Προϊσταμένη αρχή είναι η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ της ΑΣΔΥΣ,
προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία
τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις
ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν.



3

12.  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΠΔΕ  και  δεν
προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του
έργου.

13. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο.

14. Το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας  θα  εγκριθεί  από  τον  την
ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ.

Αθήνα, 10 Φεβ 20

Θεωρήθηκε Ελέγχθηκε Συντάχθηκε
-Ο- -Ο- -Ο-

Δκτης Τμ. ΣΕ Συντάκτης

Χαράλαμπος Ακρίβος Γεώργιος Μάργαρης Βαγγέλογλου Αθανάσιος
Σχης (ΜΧ) Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ)


