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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 88
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Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΑΘΗΝΑ
11472
2103632185
2103609082
info@aedik.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΤΣΟΣ
www.aedik.gr

Η ΑΕΔΙΚ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την κάτωθι συνοπτική περιγραφή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για παροχή υπηρεσιών συντήρησης βυθιζόμενης γέφυρας ίσθμιας.
Γενική επισκευή του βυθιζόμενου τμήματος της γέφυρας Ισθμίας που περιλαμβάνει εξάρμοση των συνδετήριων δοκών,
ανακατασκευή του ξύλινου καταστρώματος – άρμοση των τμημάτων, αμμοβολή, βαφή και επανατοποθέτηση.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) :50246300-4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της προσφερόμενης υπηρεσίας.

ΤΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ίσθμια Κορίνθου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (210.800€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. Και καθαρής αξίας εκατόν εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ(170.000€ )πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Αξία δικαιωμάτων προαιρέσεως συμπληρωματικών εργασιών εκ ποσού είκοσι μία χιλιάδων ογδόντα Ευρώ(21.080€).
Και καθαρής αξίας δέκα επτά χιλιάδων Ευρώ(17.000€ )πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

ΑΕΔΙΚ (κωδικοί ΓΛΣ 62.07)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

240 ημέρες (άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Διάρκεια σύμβασης

Ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
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Εγγυήσεις

Εγγύηση Συμμετοχής: εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα
ευρώ (3.740€).
2% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
προσφορών
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που είναι η 9/1/2018 και ώρα
11:45π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας υπηρεσίας συντήρησης.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΑΕΔΙΚ, στη διεύθυνση (URL) : www.aedik. gr .
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος.
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