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Περίληψη Προκήρυξησ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για Εργαςίεσ ανακαίνιςησ οριςμένων χϊρων
του κτιρίου του ΕΙΕ

Σο Εκνικό Ίδρυμα Ερευνϊν (ΕΙΕ) ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι, προκηρφςςει Συνοπτικό
Διαγωνιςμό ςε Ευρϊ με θέμα «Εργαςίεσ ανακαίνιςησ οριςμένων χϊρων του κτιρίου του ΕΙΕ»,
CPV : 45453000-7, με κριτήριο αξιολόγηςησ την πλέον ςυμφέρουςα από οικονομική άποψη
προςφορά βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή).
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των πενιντα εφτά χιλιάδων ευρϊ
(57.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με α/α 11783 ςχετικι πίςτωςθ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του ζργου «Διαχείριςθ και Αναβάκμιςθ ακίνθτθσ
περιουςίασ» του Φορζα ( ΑΔΑ δζςμευςθσ πίςτωςθσ:9ΕΠ6469ΗΕΠ-ΩΞΗ).
Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα :
ΤΜΗΜΑ 1 : Οικοδομικζσ εργαςίεσ, εκτιμϊμενθσ αξίασ πενιντα χιλιάδων ευρϊ (50.000,00 €) πλζον
ΦΠΑ οι οποίεσ είναι οι εξισ :
a. Ανακαίνιςθ των χϊρων υγιεινισ του ιςογείου του πολυωρόφου κτθρίου του ΕΙΕ με τθν
προςκικθ W.C. ΑΜΕΑ
b. Αναβάκμιςθ χϊρου τθλεφωνικοφ κζντρου
c. Ανακαίνιςθ τραπεηαρίασ προςωπικοφ ΕΙΕ
d. υντιρθςθ μικροφ δϊματοσ περιμετρικά του πφργου ψφξθσ και δεξαμενισ αηϊτου
e. Ανακαίνιςθ ςτεγάςτρου ειςόδου ςτο πολυϊροφο κτιριο
f. Ανακαίνιςθ δαπζδου μεταφραςτικοφ καλάμου αμφικζατρου
ΤΜΗΜΑ 2 : Εργαςίεσ λεπτομερειϊν υγρομόνωςθσ ςτο δϊμα, ςυναφϊν χρωματιςμϊν και μερικι
αποκατάςταςθ τοίχων από διάβρωςθ, εκτιμϊμενθσ αξίασ εφτά χιλιάδων ευρϊ (7000,00 €) πλζον
ΦΠΑ.
Κάκε μία από τισ υποβαλλόμενεσ προςφορζσ κα πρζπει να καλφπτει το ςφνολο των εργαςιϊν του
τμιματοσ που αφορά. Προςφορζσ είναι δυνατόν να υποβάλλονται από ζναν οικονομικό φορζα για
ζνα ι περιςςότερα τμιματα χωρίσ περιοριςμό μζγιςτου αρικμοφ τμθμάτων ανά προςφζροντα. Η
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ανακζςει, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ,
ςε ζναν προςφζροντα περιςςότερα του ενόσ τμιματα.
Συχόν προςφορζσ που υπερβαίνουν τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα απορρίπτονται.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για το τμιμα 1 και για το τμιμα 2 κα είναι τρεισ (3) μινεσ από τθν
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υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι
εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).
Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).
Η Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ
διεφκυνςθ (URL): http//www.eie.gr
Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ καλοφνται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ (ταχυδρομικά ι
αυτοπροςϊπωσ), ςτθ διεφκυνςθ Λεωφ. Βαςιλζωσ Κωνςταντίνου 48, 116 35 Ακινα, 4οσ όροφοσ, ,
Γραμματεία ΕΙΕ, υπόψθ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, ζωσ τθν Πζμπτθ 3.12.2020 και ϊρα
15:00 με τθν ζνδειξθ «Για εργαςίεσ ανακαίνιςησ οριςμένων χϊρων του κτιρίου του ΕΙΕ». Η
προςφορά κα πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τζςςερισ (4) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ διενεργείται ςτισ 4.12.2020 και ϊρα 12:00, ςτθν διεφκυνςθ Λεωφ. Βαςιλζωσ
Κωνςταντίνου 48, 116 35 Ακινα.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με τθλεομοιοτυπία ςτο 210 7273618 ι με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο email : grammateia@eie.gr και ipkarvouni@eie.gr ) ςυμπλθρωματικζσ
πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ, μζχρι τισ 25.11.2020 και ϊρα
15:00.
Ο Διευκυντισ και Πρόεδροσ του Δ..
του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν
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