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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2016
Αρ. Πρωτ.: οικ. 733

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Εmail
Τηλέφωνο
FAX
ΘΕΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Γιαννιτσών 31-Βαλκανικό Κέντρο
54627 – Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος
eyde.kyy.thes@ggde.gr
2310 520836
2310 501983

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και Τεχνικής Υποστήριξης
συστήματος συναγερμού του κτιρίου όπου στεγάζεται η Υπηρεσία μας.

Το Τμήμα Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.) Θεσσαλονίκης της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ. θα προβεί στην επανάληψη της διαδικασίας
απευθείας ανάθεσης, για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σύνδεσης συστήματος και αμέσου
επεμβάσεως καθώς και Τεχνικής Υποστήριξης συστήματος συναγερμού όποτε απαιτείται, στον 1ο και 2ο όροφο του
κτιρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» όπου στεγάζεται η Υπηρεσία μας, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Γιαννιτσών 31. Ο
διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 654/19-05-2016 (16REQ004419252) πρωτογενές
αίτημα, κρίθηκε άγονος, διότι οι προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις που είχε θέσει η
Υπηρεσία μας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του Ε.Ε.
2015ΣΕ07620000 της ΣΑΕ 076/2. Σε περίπτωση που το ενάριθμο τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί νέο οι δαπάνες θα
βαρύνουν τον αντίστοιχο νέο ενάριθμο.
Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Τμήματος
Κατασκευής Έργων (ΤΚΕ) Θεσσαλονίκης και του Αναδόχου.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σφραγισμένη προσφορά στην
Ταχυδρομική διεύθυνση Γιαννιτσών 31 – Βαλκανικό Κέντρο – Κτίριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 54627 Θεσσαλονίκη ή να
καταθέσουν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, στον 2ο όροφο μέχρι τις 13-06-2016 και ώρα 15.00.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα υποβληθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση προσκόμισης της προσφοράς για οιονδήποτε
λόγο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310520836 (κ. Μούκο)
και 2310555284 (κα Τζουβάρα).
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ΦΟΡΕΑΣ

Α.Φ.Μ.
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
090174291
ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΥ
1.200,00 €
288,00 €
1.488,00 €
2015ΣΕ07620000 της ΣΑΕ 076/2 (σε περίπτωση που το
ενάριθμο τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί νέο η δαπάνη θα
βαρύνει το αντίστοιχο νέο ενάριθμο)
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί : α) στους δικτυακούς τόπους της Αναθέτουσας Αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr
και β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στην οικονομική προσφορά του ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που
προσφέρει και την τελική προσφερόμενη τιμή και να δώσει στοιχεία για την οργάνωση και το προσωπικό
της εταιρείας του.
Επίσης, θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται τα κάτωθι:
1. Τον έλεγχο ασφαλείας του Τμήματος Κατασκευής Έργων (Τ.Κ.Ε.) Θεσ/νίκης του 1ου και 2ου ορόφου επί 24ωρης
βάσης και την άμεση επέμβαση περιπολικού ιδιοκτησίας του Αναδόχου.
2. Την άμεση τηλεφωνική ενημέρωση της Αστυνομικής Αρχής ή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και
οποιονδήποτε προσώπων του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον λάβει σήμα προερχόμενο από το σύστημα
ασφαλείας το οποίο είναι εγκατεστημένο στην υπηρεσία μας.
3.Την τεχνική υποστήριξη σε θέματα συντήρησης, επισκευής με σκοπό την καθημερινή και άμεση αντιμετώπιση των
εμφανιζομένων προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού.
4. Την παροχή τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης, εφόσον η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί εξ αποστάσεως.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.Προϊστάμενο
2. Υπόλογο
3. Χρ. Αρχείο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Κ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΚΟΣ
ΠΕ ΜΗΧ. με Β΄ βαθμό

