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Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Έργου:
«Συντήρηση Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων στην 115ΠΜ»
(115ΠΜ-15-01)
ΣΧΕΤ : ΑΔ Φ.916/434/1599/Σ.1599/29-6-15/ΑΤΑ/Γ2/4 (6ΑΜΩ6-ΡΧΦ)
1. Σας αποστέλλουμε συνημμένα περίληψη διακήρυξης του ανοιχτού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση
Εγκαταστάσεων Στρατιωτικών Σκύλων στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-15-01), που
εγκρίθηκε με τη σχετική.
2. Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας την περίληψη
διακήρυξης το αργότερο έως τις 24-8-15 και να μας αποστείλετε τον λογαριασμό,
μαζί με το φύλλο της εφημερίδας εις διπλούν, στη διεύθυνση: 115 Πτέρυγα Μάχης/
Τμήμα Εγκαταστάσεων, ΣΤΓ 911, Ακρωτήρι Χανίων, Τ.Κ. 73100.
3. Τα έξοδα δημοσίευσης εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο,
ενώ σε διαφορετική περίπτωση βαρύνουν την υπηρεσία μας σύμφωνα με το
άρθρο 15, παρ.10 του Ν.3669/08.
4. Το Εθνικό Τυπογραφείο παρακαλείται όπως συμπεριλάβει την περίληψη
διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως.
5. Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Τμήμα
Ιστοσελίδας του ΓΕΑ παρακαλούνται για την ανάρτηση της περίληψης θέματος
στην ιστοσελίδα τους.
6. Οι αποδέκτες προς τους οποίους κοινοποιείται η περίληψη της διακήρυξης
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται να τοιχοκολλήσουν αυτή
στον πίνακα ανακοινώσεών τους, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι, και την
εν συνεχεία αποστολή του σχετικού αποδεικτικού στην 115ΠΜ.
7. Η ΠΕΣΕΔΕ παρακαλείται για τον ορισμό εκπροσώπου (με τον
αναπληρωτή του) που θα παραστεί, χωρίς να μετέχει, στη διαδικασία διαγωνισμού
και την έγγραφη ενημέρωσή μας μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό 2821005013.

-28. Στους αποδέκτες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, επισημαίνεται ότι δε
θα γίνει έντυπη αποστολή του παρόντος, προκειμένου να αποφευχθεί η
αναδημοσίευση (η ύπαρξη του εγγράφου εξασφαλίζεται από την ανάρτησή του
στον ιστότοπο Δι@ύγεια).
9.

Χειριστής θέματος ΔΥΠ/Τμήμα Εγκαταστάσεων, τηλ. 28210-05075.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η 115ΠΜ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 115ΠΜ
(115ΠΜ-15-01)

συνολικής δαπάνης 96.430,00 € (με ΦΠΑ 0%). Το έργο αποτελείται από τις
κατηγορίες εργασιών
 Οικοδομικών με προϋπολογισμό 45.189,46 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και
ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
 Πρασίνου με προϋπολογισμό 25.001,23 € (δαπάνη εργασιών με ΓΕ και
ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).
 Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 26.146,45
εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

€

(δαπάνη

Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι η 115ΠΜ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της
υπηρεσίας στο στρατιωτικό Α/Δ της Σούδας, μέχρι τις 3-9-15. Η διακήρυξη του
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό Υ.ΜΕ.ΔΙ. υπόδειγμα
τύπου Β (Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18
και 2004/17).
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28210-05075, FAX επικοινωνίας 28210-05013,
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ιγγλεζάκης Στυλιανός, Καραμιχάλης Γεώργιος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην 115ΠΜ στο Α/Δ Σούδας στις 8-9-15,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προβλεπόμενες επιχειρήσεις βάσει της
ισχύουσας Νομοθεσίας και αναλυτικά οι:
α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
(1) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται
στη Γ.Γ.Υποδομών του Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν:
 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών (1Η, 2Η, 3Η, 4Η, 5Η,
6Η, 7Η)
 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου (1Η, 2Η, 3Η, 4Η, 5Η, 6Η,
7Η)
 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (1 Η, 2Η,
3Η, 4Η, 5Η, 6Η, 7Η)
 Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για την αντίστοιχη
κατηγορία εργασιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των
άρθρων 105 και 106 του Ν.3669/08, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις της Υπουργικής Αποφ-Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01
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όπως τροποποιήθηκε με την Απόφ-Δ15/1056/20-01-06 (ΦΕΚ102/Β/06) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
(2) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
(3) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται
επίσημοι
κατάλογοι
αναγνωρισμένων
εργοληπτών,
εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
β) Κοινοπραξίες:
(1) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α(1), α(2) και α(3)
σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της
καλούμενης κατηγορίας.
(2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της
παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής
της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.928,60 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις έργων κοινής ωφέλειας 115ΠΜΑΕΑΒΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Γ2 του
Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας.
Ο ΔΚΤΗΣ 115ΠΜ
Σμχος (Ι) Ιωάννης Γερόλυμος
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