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1. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, προκηρύσσει, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 16/29-08-2014 Απόφαση της Συνέλευσης, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για
την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ
ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ» Πρ/σμού: 180.000,00€ (με
Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από τις κατηγορίες εργασιών: 1.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με
προϋπολογισμό: 53.282,57 € (δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα) και
2.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό: 92.693,69 € (δαπάνη Εργασιών,
Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς
καθώς και σε έντυπη μορφή τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Ηπείρου, Γέφυρα
Αράχθου, Άρτα, μέχρι τις 18-09-2014. Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ
Ηπείρου τηλ.: 26810-50030 και 26810-50064 , fax: 26810-50071. Όλα τα τεύχη θα
είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr μέχρι τις 18-09-
2014.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα τύπου Β’,
όπως εγκρίθηκε με την αρ. 487/2013 (ΦΕΚ 2897 Β΄/15-11-2013 ) Απόφαση της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα Τρίτη και
ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 π. μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3669/08 (ΚΔΕ). Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών [άρθρο 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)]. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α1)
ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη Πτυχίου για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω για έργα Η/Μ και β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 2.920,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία δημοπράτησης.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ
Ηπείρου.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
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