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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) προκηρύσσει, σύµφωνα µε την υπ' αριθ.          
3142/67/22.11.2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου , την επιλογή αναδόχου µε τη διαδικασία του 
“συνοπτικού διαγωνισµού” σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, για την εκτέλεση του έργου              
« ΕΠΙΣΚΕΥΗ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ 

ΣΚΥΛΙΤΣΗ 19 »,  ο οποίος θα διεξαχθεί  µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά την 
ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας για δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 1 & 2 του Ν. 
4412/2016. Το σύστηµα προσφοράς είναι αυτό του "ενιαίου ποσοστού έκπτωσης" και το  κριτήριο 
ανάθεσης είναι η" πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής”  
συνολικής κατά τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας δαπάνης 31.620,00 € (µε ΦΠΑ). Το έργο 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΟΑΕ∆. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ (οδός Γούναρη 2, Άλιµος-Τράχωνες Αττικής, Τ.Κ. 174 56) 
ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
στο διαγωνισµό ορίζεται η 13

η
 ∆εκεµβρίου 2016  ηµέρα Τρίτη.  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 

ορίζεται η 10:00π.µ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί την ίδια ώρα  (10:00 
π.µ.), σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορισθεί µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής. Η γνωστοποίησή της, σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού, θα γίνει µέσω FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν την 
καθορισµένη νέα ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά 
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει 
περίπτωση) µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν 
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη 
θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό(η ηµέρα του 
διαγωνισµού δεν προσµετράται)  

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 

α)  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
    α1) Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του   
          ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για ηλεκτροµηχανολογικά έργα . 
    α2) Οικονοµικοί φορείς προερχόµενοι από κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραµµένοι          

στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων της χώρας προέλευσης. 
β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονοµικών Φορέων) εγγεγραµµένων στην 
κατηγορία του έργου που δηµοπρατείται.  
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη 
δηµοπράτησης διατίθενται από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ (οδός Γούναρη 2, Τ.Κ. 
17456, Άλιµος, 5

ος
 όροφος, τηλ: 210-9989019, 210-9989418, φαξ: 210-9965121).  

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους µέχρι την Τρίτη,13./12/2016, δηλαδή την ηµέρα του 
διαγωνισµού. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης 
ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για 
το διαγωνισµό παρέχονται στο Τηλ. 210-9989418. 

 
. 
 

                        ΑΘΗΝΑ, 25/11/2016 
 
 

      Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 
 
 

           ΜΑΡΙΑ  ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ 

ΑΔΑ: ΩΑ3Β4691Ω2-ΖΡΜ
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