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Αρ. Πρωτ.74353/5768/2014

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών, στον τρίτο (3ο) και
µέρος του πέµπτου (5ου) ορόφου του κτηρίου στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου, επί της οδού
Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου»
Η ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού (τ. ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.) θα προβεί, µετά από διερεύνηση της αγοράς, στην ανάθεση παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών, στον τρίτο (3ο) και µέρος του πέµπτου
(5ου) ορόφου του κτηρίου στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου, επί της οδού Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου,
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
ΜΟΝΑ∆Α ΦΟΡΕΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

: ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού
: Κατ’ αποκοπή

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

: 5.850 ευρώ περίπου

Φ.Π.Α.

: 23%

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Εγκατάσταση κεντρικού δικτύου voice και data στα Γραφεία του
κτηρίου στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου επί της οδού
Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου και η οποία θα περιλαµβάνει
τα ακόλουθα :
1. Νέα εγκατάσταση στο 5ο και 3ο όροφο, data – voice, µέσα σε
κανάλια πλαστικά διαστάσεων 40 χ 25 (περίπου 150m) και
διέλευση µε καλώδια UTP KAT 5 (περίπου 1000m). Τα
καλώδια θα τερµατίζονται σε 25 πρίζες data και voice.
2. Εγκατάσταση 50 µ. παροχικού τηλεφωνικού καλωδίου 25
ζευγών από τον κατανεµητή του ισογείου στο τηλεφωνικό
:
κέντρο του 5ου ορόφου.
3. Εγκατάσταση πριζών 230v σε όποιο γραφείο χρειάζεται.
4. Εγκατάσταση 20 τεµαχίων ηλεκτρονικών υπολογιστών έτοιµα
για λειτουργία.
5. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου.
6. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση Rack.
7. Έλεγχος της υπάρχων ηλεκτρικής εγκατάστασης.
8. Νέα ηλεκτρική γραµµή µε καλώδιο NYM 3 χ 2.5 τ.χ. και µε
ασφάλεια 16 A, από τον πίνακα 5ου ορόφου, µέχρι το
τηλεφωνικό κέντρο και κέντρο υπολογιστών.

Η χαµηλότερη τιµή προσφοράς

ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

:

∆έκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σχετικής σύµβασης

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ

: ΚΑΕ 0851 (Ειδικός Φορέας 39-130)
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Τον ανάδοχο θα βαρύνουν ο φόρος εισοδήµατος 4% στο καθαρό

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒOΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

:

ποσό της αξίας του τιµολογίου πώλησης, 8% στο τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών και οι κρατήσεις 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.

13 Μαρτίου 2015
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’ στο
κεντρικό πρωτόκολλο
του
Υπουργείου
Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε :
Παπάγου). Οι προσφορές θα συνοδεύονται µε επιστολή
κατάθεσης, η οποία θα πρωτοκολλείται.
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους
: α) της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για το έργο, οφείλουν να πραγµατοποιήσουν
επίσκεψη στους χώρους όπου θα γίνουν οι σχετικές εργασίες. Για σχετική ενηµέρωση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να απευθύνονται στον κ. Γ. Αναγνωστόπουλο, τηλέφωνο 213 15 13 925.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
2. κ. ∆. Μαρτίνη

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

∆. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

