ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία 5.2.2013

Αριθμ. Πρωτ. 517
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ
Τηλ. 22310 – 60105, 22310 – 60110, 22310 – 60170
FAX: 22310 – 33945

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΛΑΜΙΑΣ».
Ανακοινώνουμε ότι το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του
έργου «OIKΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΛΑΜΙΑΣ» συνολικής δαπάνης Εκατόν Πενήντα Τριών Χιλιάδων Ευρώ (153.000,00€)
Συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 23%, τις απρόβλεπτες δαπάνες και τη
δαπάνη αναθεώρησης σε βάρος των Κ.Α.Ε.:
α) Κ.Α.Ε. 9339, που αφορά τα έργα του Π.Δ.Ε. έτους 2012 – 2013:
i) Έργο Νο:2001ΣΕ04300022 «Περιβάλλων Χώρος και Περίφραξη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας»,
ποσό 35.600,00€.
ii) Έργο Νο:2009ΣΕ04300034 «Κτιριακοί Εξοπλισμοί και Συντηρήσεις Τ.Ε.Ι. Λαμίας»,
ποσό 100.000,00€.
β) Κ.Α.Ε. 9179, που αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας έτους 2013 και τίτλο
«Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν κατονομάζονται», ποσό 17.400,00€.
Στην ανωτέρω δαπάνη δεν έχει υπολογισθεί η δαπάνη εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης
του έργου, που είναι περίπου 4% ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. στο ποσό της
καθαρής αξίας κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού, υπέρ του Οργανισμού Σχολικών
Κτιρίων Α.Ε. εις βάρος του Κ.Α.Ε. 9179 και αφορά τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας έτους 2013, ή εις βάρος του Κ.Α.Ε. 9339, που αφορά τα έργα του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
υπόδειγμα.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: η 26.2.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.,
στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: η 26.2.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στο
γραφείο Νο 118 στο Ισόγειο, του Νέου Διοικητηρίου, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος
των εργασιών που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (άρθρο 7, του ν.3669/08).
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Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαπά πρόσωπα, μεμονωμένα ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ , που
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (Α1 - Α2 - 1) στην κατηγορία
ηλεκτρομηχανολογικών έργων και στην κατηγορία (Α1 - Α2 - 1) οικοδομικών έργων.
β) Αλλοδαπά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές
και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (Α1 - Α2 - 1) για έργα ηλεκτρομηχανολογικά και
(Α1 - Α2 - 1) για έργα οικοδομικά.
δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες
στο ΜΕΕΠ στην (Α1 - Α2 - 1) τάξη για έργα οικοδομικά και στην (Α1 - Α2 - 1) τάξη για έργα
ηλεκτρομηχανολογικά με τις προϋποθέσεις της παρ. 10, του άρθρου 16, του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ύψους 2.458,70€ χρονικής διάρκειας, τουλάχιστον κατά 30 ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο
ισχύος των προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στη δημοπρασία, πρέπει να το δηλώσει με
την κατάθεση της προσφοράς του. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την
Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται στην προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος και των λοιπών
κρατήσεων που θα προκύψουν από το τιμολόγιο δημοσίων έργων που θα εκδοθεί εις βάρος του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΤΕΙ Λαμίας
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, στις οικονομικές εφημερίδες θα βαρύνουν το
Τ.Ε.Ι. Λαμίας, ενώ στις λοιπές τον ανάδοχο.
Διακηρύξεις θα δίνονται από το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας,
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού
Πέμπτη 21.2.2013, εφόσον κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο το ποσό των τριάντα ευρώ
(30€)

στο

λογαριασμό

του

Τ.Ε.Ι.

Λαμίας

στην

Τράπεζα

Αττικής,

IBAN:

GR

3801602690000000084921696.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα: 22310 – 60110, 22310 –
60105, 22310 – 60170 και 22310 – 60117.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας http://www.teilam.gr
καθώς και στο http://www.diavgeia.gov.gr.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Καρκάνης Σταύρος
Καθηγητής

2

