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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Ιπποκράτους 19
Ταχ. Κώδικας : 106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αναστασίου Κυρ. 
Τηλέφωνο : 210-36.62.429
Email : anastasiou@efka.gov.gr

Θ Ε Μ Α : «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου: Στατική ενίσχυση του 
ιδιόκτητου κτιρίου του Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο, για την διενέργεια κλήρωσης για την       
συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μέσω Μη.Μ.Ε.Δ..»

Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – e-Ε.Φ.Κ.Α. (κωδ. Nuts: EL303, 
Κεντρικός Τομέας Αθηνών) προκήρυξε ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  
κατασκευής του έργου: Στατική ενίσχυση του ιδιόκτητου κτιρίου του Ε.Φ.Κ.Α. στην Ρόδο 
(CPV: 45223200-8, Εργασίες δομικού σκελετού), προϋπολογισμού 1.720.000,00 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. 207320/09-09-20 και μα ΑΔΑ:  6ΛΔΕ46ΜΑΠΣ-4ΡΙ Διακήρυξης. Το 
έργο χρηματοδοτείτε από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α..

 Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Ρόδος, Πλ. Φώκιαλη, οδοί Μ. Κωνσταντίνου 41 και 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (Κωδ. Nuts: EL 421). Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση 
εργασιών για την στατική ενίσχυση του ιδιόκτητου κτιρίου του e-ΕΦΚΑ στη Ρόδο οι οποίες 
περιλαμβάνουν καθαιρέσεις υλικών και τμημάτων του φέροντος οργανισμού, επισκευές και 
ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού, εκσκαφή των θεμελίων και εκτενής ενίσχυση της 
θεμελίωσης. Η διάρκεια της σύμβασης  είναι ένα (1) έτος 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 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 
34.400,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 
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ορίζεται η 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Ως ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  
10:00 π.μ..

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  1.720.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 
24%) και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών : 1.236.268,25 €, Γενικά έξοδα και Όφελος 
εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 222.528,29 €, Απρόβλεπτα: 218.819,48 €, αναθεώρηση στις τιμές 
ποσού 22.383,98 € καθώς και κόστος «Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων» (ΑΕΚΚ): 20.000,00 €.

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: 92416), καθώς και στην ιστοσελίδα 
της αναθέτουσας αρχής (https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi).  

Η ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα  
Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α.,      
Ιπποκράτους 19, τ.κ. 10679, Αθήνα, 4ος όροφος την Δευτέρα 28/09/2020 και ώρα 09:00π.μ.. 

H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

http://www.promitheus.gov.gr/
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