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«Αναγγελία κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την συγκρότηση Επιτροπής
Διαγωνισμού και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο: Ανακαίνιση
του κελύφους στο διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α., επί της οδού
Αριστοτέλους αρ. 15-17.»

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – e-Ε.Φ.Κ.Α. (κωδ. Nuts: EL303, Κεντρικός
Τομέας Αθηνών) έχει προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου: Ανακαίνιση του κελύφους στο διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α., επί της οδού
Αριστοτέλους αρ. 15-17, στην Θεσσαλονίκη (CPV: 45454100-5, Εργασίες ανακαίνισης),
προϋπολογισμού 288.655,00 Ευρώ(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της υπ. αριθμ. 287960/05-11-2020 και με ΑΔΑ:
ΩΝΚ646ΜΑΠΣ-ΛΛΡ, ΑΔΑΜ: 20PROC007593917 Διακήρυξης.. Το έργο χρηματοδοτείτε από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α..
Στις 12/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., η διμελής Επιτροπή για τη διεξαγωγή
ηλεκτρονικών κληρώσεων η οποία είχε οριστεί με την υπ. αριθμ. πρωτ. 261029/16-10-20 και με ΑΔΑ:
6Ξ5Γ46ΜΑΠΣ-Η2Η Απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. , θα διενεργήσει κλήρωση μέσω
Μη.Μ.Ε.Δ. για την συγκρότηση μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του
e-Ε.Φ.Κ.Α., Ιπποκράτους 19, τ.κ. 10679, Αθήνα, 4ος όροφος.
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 15-17, (EL522). Το αντικείμενο του
έργου είναι η εκτέλεση των επειγουσών εργασιών για την ανακαίνιση του κελύφους οι οποίες
συνοπτικά αφορούν την συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων, τον επαναχρωματισμό όλων
των όψεων, ορθομαρμαρώσεις, στεγάνωση δώματος. Η διάρκεια της σύμβασης είναι εκατόν πενήντα
(150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του
ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και
θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων
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μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η
γλώσσα σύνταξης της προσφοράς είναι η ελληνική.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 5.773,10 ευρώ.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η
26/11/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 288.655,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και
αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών : 210.709,95 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):
37.927,79 €, Απρόβλεπτα: 37.295,66 € και αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.721,60 €.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
σε οικοδομικά έργα. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται θα πρέπει να καλύπτει τις
απαιτήσεις της παρ. 3β του άρθρου 100 του Ν.3669/2008 όπως ισχύει (πτυχίο ΜΕΕΠ Α2 και άνω).
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 (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 92408), καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi) από την Παρασκευή 06/11/2020.

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
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