ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα διεξάγει την 19-12-2013, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ, πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»,, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, στα γραφεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης), στη Μυτιλήνη.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους :
ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος διαγωνισμός επιλογής αναδόχου του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 ( σαράντα
οχτώ χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., το ποσοστό του οποίου
προκύπτει ανάλογα με τον τόπο έδρας του αναδόχου, αντί του σταθερού ποσοστού Φ.Π.Α.
16% και θα καλυφθεί από τον κωδικό 1999ΣΕ04600044 της ΣΑΕ046 του ΠΔΕ του Ιδρύματος.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να ανεγείρει σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 25.000 m2
περίπου, που ευρίσκεται σε όμορη θέση με τις υφιστάμενες κτιριακές του εγκαταστάσεις στην
θέση Μόθωνας συγκρότημα κτιρίων για την στέγαση της σχολής Κοινωνικών Επιστημών
συνολικού εμβαδού 5.000 m2 περίπου. Το κτιριακό αυτό συγκρότημα θα διαθέτει περιβάλλοντα
χώρο 2.000 m2.
Προκειμένου το υπό ανέγερση κτιριακό Συγκρότημα να λειτουργήσει απρόσκοπτα και σε
συνδυασμό με τις υπάρχουσες παλαιότερες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου θα
απαιτηθεί να εκπονηθεί από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
μελέτη Διαμόρφωσης σημαντικού τμήματος του οικοπεδικού χώρου του Πανεπιστημίου.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
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Η διαμόρφωση αυτή θα περιλάβει τα πιο κάτω στοιχεία, ώστε να διευκολύνει την λειτουργική
χρήση των νέων υπό ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων από όλους τους χρήστες αυτών
(φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό κλπ.) καθώς και την
πρόσβαση αυτών από τις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και από τον υφιστάμενο
αγροτικό δρόμο Βαριάς.

Διαμόρφωση οικοπέδου με τις αναγκαίες εργασίες (χωματουργικές, τοίχους αντιστήριξης,
πλατώματα, πεζοδρόμους κλπ)

Οδοποιϊα που θα συνδέει τις υπό ανέγερση κτιριακές εγκαταστάσεις με τις υφιστάμενες
καθώς και την βοηθητική είσοδο του οικοπέδου από τον πιο πάνω αναφερθέντα αγροτικό
δρόμο.

Χώρους στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρηστών

Τις κατάλληλες κηπευτικές εργασίες (φυτεύσεις υψηλού και χαμηλού πρασίνου κλπ)

Η/Μ εγκαταστάσεις για τον φωτισμό, την ύδρευση και την άρδευση των πιο πάνω.
Η προς διαμόρφωση επιφάνεια του οικοπέδου ανέρχεται σε 10.600 m2 περίπου.
Η εργασία του Αναδόχου των ζητούμενων Συμβουλευτικών Εργασιών συνίσταται στην παροχή
παντός είδους συμβουλών, επιβοηθητικών στοιχείων (π.χ. αρχιτεκτονικών διατάξεων,
υπολογισμών, οικονομικών στοιχείων, προτάσεων επίλυσης των αναφυομένων προβλημάτων
κλπ) προς τον Μελετητή της διαμόρφωσης της πιο πάνω αναφερθείσας έκτασης, που θα είναι η
Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στις υπηρεσίες του Αναδόχου
θα περιλαμβάνονται επιπλέον η υπόδειξη των υφιστάμενων διατάξεων και κανονισμών που
διέπουν τα προς εκτέλεση έργα.
Επισημαίνεται ότι τα στελέχη του Αναδόχου που θα ορισθούν ως υπεύθυνα για τις πιο πάνω
υπηρεσίες θα πρέπει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της εκπόνησης της μελέτης από την Κ.Δ.Τ.Υ.
του Πανεπιστημίου να ευρίσκονται στη διάθεση του Εργοδότη για επί τόπου συσκέψεις,
επισκέψεις στον τόπο του έργου κλπ.
Ο Ανάδοχος θα καλείται να υποβάλει τα εκάστοτε ζητούμενα από την Κ.Δ.Τ.Υ. στοιχεία
γραπτώς ενώ παράλληλα θα έχει την υποχρέωση υποβολής εβδομαδιαίων αναφορών προς τον
Εργοδότη.
Ακόμη καλείται να συμμετάσχει ομού μετά των υπευθύνων της Κ.Δ.Τ.Υ. σε συσκέψεις με τις
αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου της μελέτης (π.χ. Υπηρεσία Δόμησης, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής,
Εφορίες Αρχαιοτήτων κλπ.)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα χορηγήσει στον Ανάδοχο στοιχεία του υπό ανέγερση
συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών καθώς και το
Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου, σε τμήμα του οποίου προβλέπεται η ζητούμενη
διαμόρφωση.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο σύστημα «AGORA» την
Δευτέρα 9-12-2013.
Η διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις 
Διαγωνισμοί Προμηθειών».
ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου, θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση
εκτελείται από την ημερομηνία υπογραφής της. Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την
ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια 60 ημερολογιακών ημερών.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19-12-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, στα
γραφεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη), στη Μυτιλήνη, ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που θα σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
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άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
ΑΡΘΡΟ 8 : ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι κατωτέρω διατάξεις,
όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης :




















Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ»,
όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης»,
Το Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου,…», όπως ισχύει σήμερα,
Την υπ’ αριθ. 1916/04.04.2013 Απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ Β’ 1464/18.06.2013), «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους υπηρετούντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου……»,
Την υπ’ αριθ. 23/04.09.2013 (θέμα 4.2) Απόφαση Συγκλήτου (ΦΕΚ Β’ 2564/11.10.2013),
«Σύσταση εσωτερικού οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο “Πρυτανικό Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου”»,
Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και ιδίως τα άρθρα 2
παρ. 4, 23 και 25 παρ.9
Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις
Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 2859/00, (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ Α 226/27.10.2011), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015, ειδικά το άρθρο 26
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204), «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
Την με αρ. πρωτ. 7254/26-11-2013 (ΑΔΑΜ 13REQ001759134) εισήγηση της ΚΔΤΥ
15. Την υπ’ αριθ. 738/04.12.2013 Απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ ΒΛ0Ζ467Β7Λ-2ΓΓ & ΑΔΑΜ
13REQ001762845) σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση το οποίο
θα εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
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Κάθε συνεννόηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των ενδιαφερομένων, των
διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση ή
υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος,
αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της, β) της
εφαρμοστέας νομοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων της.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν τα κατωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση η οποία έχει συσταθεί ή πρόκειται να
συσταθεί σε περίπτωση ανάθεσης του έργου του παρόντος διαγωνισμού σε αυτήν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκαταστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκαταστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997) υπό τον
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ., ή είναι εγκαταστημένα σε τρίτες χώρες, που
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή έχουν συσταθεί με την νομοθεσία
κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους-μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω
χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 12.1. Δικαιολογητικά
Συμμετοχής και στο άρθρο 13 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής.
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα
 Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στις κατηγορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Π.Δ.
60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α)
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
β)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ε)
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.
 Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις
 Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της
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Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση σε περισσότερα του ενός σχήματα
διαγωνιζόμενων.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
12.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την
Προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/19861 (ΦΕΚ Α΄75), με θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στις
οποίες ο διαγωνιζόμενος, θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς:
Α:
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους
στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007.
2. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών /
νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει
κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής
διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).
3. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του
υποχρεώσεις με σαφή αναφορά των οργανισμών κύριας και επικουρικής
κοινωνικής ασφάλισής του ή του προσωπικού του.
4. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο
ταχυδρομείο εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό
επάγγελμά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι
εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό
επάγγελμα τους).
5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί προσωρινός Ανάδοχος της σύμβασης, θα
προσκομίσει για τη σύναψή της εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα επιμέρους
δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
6. Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
7. O/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι του διαγωνιζομένου (σημ.: εφόσον πρόκειται για
Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για
Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού
προσώπου), καθώς και στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό
πρόσωπο δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της Προσφοράς τους ή της

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
1
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Β:

κατάθεσής της στο ταχυδρομείο:
i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007,
ήτοι: Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3
της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες
ii. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.
1. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
δημόσιου τομέα.
2. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Γ:

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
2. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου περί ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του
διαγωνισμού.
3. Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριμένα:
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό
του διαγωνιζομένου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο
ως αντίκλητος,
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του
καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης
της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε
ισχύ καταστατικού της εταιρείας, που έχει κατατεθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. της έδρας της
εταιρείας.
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων
του καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:








1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:
στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
στο Διαγωνισμό
3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:
να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του
έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του έργου

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 2 (ΦΕΚ Α΄75), με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής πως η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει ολόκληρο το έργο.
5. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
12.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

2

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, θα προσκομίζονται με νόμιμα θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής, την ημέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης σ’
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, σε σφραγισμένο φάκελο και σύμφωνα με τη νομική του
μορφή, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο:
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της άνω ανακοίνωσης, είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι της επίδοσης της ως άνω ανακοίνωσης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του διαγωνιζομένου ορισμένα από τα πιο πάνω πιστοποιητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου ή, στα κράτη όπου
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου, ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας του διαγωνιζομένου, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για την απόδειξη και τεκμηρίωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, στο
φάκελο της προσφοράς (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) πρέπει να
περιλαμβάνονται:
Απαράβατος όρος συμμετοχής είναι ο διαγωνιζόμενος να διαθέτει στελέχωση με επαγγελματική
εμπειρία όπως παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

στην
στην
στην
στην
στην

κατηγορία
κατηγορία
κατηγορία
κατηγορία
κατηγορία

μελέτης
μελέτης
μελέτης
μελέτης
μελέτης

07,
08,
09,
10,
13,

πτυχία
πτυχία
πτυχία
πτυχία
πτυχία

τάξεων Δ΄ή Ε΄
τάξεων Δ΄ή Ε΄
τάξεων Δ΄ή Ε΄
τάξεως Α΄ή Β’
τάξεως Α΄ ή Β’

Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό πρέπει η εγγραφή των διαγωνιζομένων στα μητρώα και
τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσο αφορά
στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων/Εταιρειών Μελετών της Δ15,
αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο
κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά την
σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του
πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος
ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο
αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό και η
διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών.
Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών
προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
- Ένα (1) εκ των μελών της ομάδας έργου να οριστεί Υπεύθυνος έργου.
- Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει βιογραφικά της ομάδας έργου
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Πίνακας των υπαλλήλων του διαγωνιζόμενου, που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα
με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α

Εταιρία

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στο
σχήμα υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ:
Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του διαγωνιζόμενου που συμμετέχουν στην Ομάδα
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας
Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα
υλοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ:
Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και
χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα
και η εμπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που
προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα έργου.
Ο διαγωνιζόμενος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει
δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης
Ο διαγωνιζόμενος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης
συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Επισημαίνεται εδώ ότι η στελέχωση της
ομάδας εργασίας του διαγωνιζομένου, θα πρέπει να εξασφαλίζει το ελάχιστο στελεχιακό
δυναμικό που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ανά ζητούμενη κατηγορία μελέτης όπως
ζητείται από την παρούσα διακήρυξη.
Για την εξασφάλιση της επαρκούς επαγγελματικής δραστηριότητας των διαγωνιζομένων
ζητούνται από τον διαγωνιζόμενο με την αίτηση συμμετοχής (μέσα στον φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά») και τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, τα οποία πρέπει να κατατεθούν μαζί με την
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 8α, παρ.1 του ΠΔ 118/2007 :
• Πίνακας με τα κυριότερα έργα του διαγωνιζομένου, που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη κατά την προηγούμενη πενταετία (5) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Ο Πίνακας Έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:
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(τύπος & ημ/νία)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ (από – έως)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

Α/Α ΕΡΓΟΥ
Όπου:
-

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης.
Εάν οι Πελάτες ήταν Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται απλά αντίγραφα
πιστοποιητικών ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, συντασσόμενα από την Αρμόδια Αρχή,.
Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό θα
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου. Εάν οι Πελάτες ήταν ιδιωτικοί
φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται είτε δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα είτε υπεύθυνη δήλωση
του διαγωνιζομένου ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο. Σε περίπτωση έργων που βρίσκονται
σε εξέλιξη, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου.
Αν κάποιο από τα παραπάνω έργα (ένα τουλάχιστον), προσομοιάζει με το αντικείμενο του υπό
ανάθεση Έργου, και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον διαγωνιζόμενο, θα πρέπει να
παρουσιάζεται αναλυτικά.
Σημειώνεται ότι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και
αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους
οποίους αναφέρει ο διαγωνιζόμενος.
Από τον πίνακα και τα σχετικά πιστοποιητικά πρέπει να προκύπτει, επί ποινή αποκλεισμού, ότι ο
διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εκτελέσει- εκπονήσει ή να εκτελεί- εκπονεί κατά τη στιγμή της
υποβολής, ατομικά ή στο πλαίσιο κοινοπραξίας / ένωσης, επιτυχώς ένα ή περισσότερα συναφή
έργα- μελέτες. Ως συναφή έργα, θεωρούνται τα πιο κάτω:
Για την κατηγορία μελετών 07:
 Να έχει εκπονήσει 3 (τρεις) τουλάχιστον μελέτες Πανεπιστημιακών κτιρίων, εκάστου
επιφανείας άνω των 1.000,00 m2, με εκπαιδευτικούς χώρους (διδασκαλίας, ερευνητικά κλπ.
εργαστήρια), την τελευταία πενταετία ως ανάδοχος και με υλοποιημένο ένα τουλάχιστον
ολοκληρωμένο στάδιο για κάθε μελέτη.
 Να έχει εκπονήσει 3 (τρεις) τουλάχιστον μελέτες διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου
συνολικής έκτασης τουλάχιστον 5.000 m2
Για τις κατηγορίες μελετών 08 και 09:
 Να έχουν εκπονήσει 1 (μία) τουλάχιστον μελέτη Πανεπιστημιακών κτιρίων, εκάστου
επιφανείας άνω των 1.000,00 m2, με εκπαιδευτικούς χώρους (διδασκαλίας, ερευνητικά κλπ.
εργαστήρια), την τελευταία πενταετία ως ανάδοχος και με υλοποιημένο ένα τουλάχιστον
ολοκληρωμένο στάδιο για κάθε μελέτη.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα διαπιστωθεί
μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
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1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει
από τον διαγωνιζόμενο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος
υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
2. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για
συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά
την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.
3. Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Σύμπραξη, Κοινοπραξία ή Ένωση φυσικών ή νομικών
προσώπων, η ειδική τεχνική, επαγγελματική και χρηματοπιστωτική ικανότητα η οποία
απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα
τα μέλη της Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Τα ανωτέρω στοιχεία επιβάλλεται να
παρέχονται χωριστά για κάθε μέλος της Σύμπραξης- Κοινοπραξίας- Ένωσης, ανάλογα με
την ενέργεια του έργου στο οποίο θα συμμετάσχει το κάθε μέλος.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας της προσφοράς
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε
αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
ΑΡΘΡΟ 15 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει απαραίτητα να
αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα παρακάτω:
«…ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ…»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΤΗΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7799/9-12-2013
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:18/12/2013 ΩΡΑ 15:00 μ.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 19/12/2013 ΩΡΑ 10:00 π.μ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το
Πρωτόκολλο.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18-12-2013 και ώρα
15:00 μ.μ». Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ’ ευθύνη του
ενδιαφερόμενου, από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη και στη συνέχεια να
κατατίθενται στα γραφεία της κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα οποία στεγάζονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Αρμόδιοι
υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών είναι η κα Γ. Γιαννακού (τηλ. 22510
36008) και ο κος Γ. Μάτσος (τηλ. 2251036004).
Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη με οποιανδήποτε τρόπο επί αποδείξει,
με την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στον αρμόδιο για την παραλαβή των προσφορών
υπάλληλο της υπηρεσίας μέχρι την παραπάνω καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του
ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση αυτή η πρωτοκόλληση της προσφοράς γίνεται υπ’ ευθύνη
της υπηρεσίας ενώ η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της
προσφοράς του, θα γίνεται με πρωτοβουλία του ιδίου, από τους αρμόδιους για την παραλαβή
των προσφορών, υπαλλήλους του ιδρύματος.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε
ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τον αρμόδιο για την παραλαβή
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των προσφορών υπάλληλος, θα απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη, και θα επιστρέφεται
σφραγισμένη στον ενδιαφερόμενο.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη την
οικονομική τους προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 16: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
φακέλους, δηλαδή:
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία
και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 12.1 και στο
άρθρο 13. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά
που ζητούνται.
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 16.2.
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής
Προσφοράς του διαγωνιζομένου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 16.3.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (άρθρο 12.2) δεν υποβάλλονται κατά
τη φάση υποβολής των προσφορών των διαγωνιζομένων.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο,
- ένα (1) αντίγραφο
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
διαγωνιζομένου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και τυχόν διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Απαγορεύεται δε η χρήση φακέλων συσκευασίας
(φυσαλίδες).
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο. Το
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά
αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
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Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κ.λπ.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα,
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο. Όλες οι διορθώσεις
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό
φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
διαγωνιζόμενο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο διαγωνιζόμενος είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των πηγών
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών κ.λπ. και ότι έχει
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και στα παραρτήματα αυτής.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των διαγωνιζομένων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο
που θα ορίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
16.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», που θα υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει
να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του ως προς τις
τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και τα οποία
προσδιορίζονται στα άρθρα:
 12.1: Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
 13: Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
16.2 Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής προσφοράς
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Αντίληψη του διαγωνιζομένου για το έργο
Β. Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου
Γ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Έργου
16.3 Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς.
Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί κατά είδος/υπηρεσία, και το τελικό ποσό για
κάθε είδος/ υπηρεσία να είναι αυτό που θα αναγραφεί στην οικονομική προσφορά.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, τούτοι δε υποχρεούνται να
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παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον
διαγωνιζόμενο.
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει
και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να
καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να αποκλείσει τους
προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόμενου από αυτήν
χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 18: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι (120) ημερών.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον οριστικό ανάδοχο μπορεί να γίνει και
μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να
διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων
αυτών. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως
σαφώς, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι
πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές των προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α. για το έργο, που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο διαγωνιζόμενος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης
δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα
ή επί του συνολικού τιμήματος της προσφοράς. Από την οικονομική προσφορά πρέπει να
προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να
προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου.
Προσφερόμενη υπηρεσία, η οποία αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
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Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης).
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζομένους στοιχεία
απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται
να τα παρέχουν.
ΑΡΘΡΟ 21: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
21.1. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) την 19/12/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μμ
στα γραφεία της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης ), στη Μυτιλήνη, παρουσία των διαγωνιζομένων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Προσφορές που υποβάλλονται στην ΕΔΔΑΠ μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή Παραλαβής-Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Προσφορών όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των ανωτέρω Φακέλων κατά φύλλο.
Οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και αφού
σφραγισθούν τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται
από την Επιτροπή Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών και φυλάσσεται.
Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αξιολογεί
τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η
απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και ημερομηνία
της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά έχουν γίνει αποδεκτά.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών
επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο- στην
Επιτροπή Παραλαβής- Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών για την αποσφράγισή τους.
Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση,
μονογράφονται από την Επιτροπή Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών όλα
τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Παραλαβής-Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος Ανάδοχος του
Έργου.
Η Επιτροπή Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών διαβιβάζει το Πρακτικό της
στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους
συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
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Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να πληροφορηθούν το
περιεχόμενο των άλλων Προσφορών. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή
τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης.
Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να ενημερώνει την Επιτροπή ΠαραλαβήςΑποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
21.2. Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
α)
Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της
ΕΔΔΑΠ:

είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

Ο χρόνος εκτέλεσης (της ενέργειας ή των ενεργειών) του έργου ορίζεται
μεγαλύτερος του προβλεπομένου

παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την ΕΔΔΑΠ απορριπτέες θα
καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της.
β)
Τεχνική Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υπόλοιπων προσφορών.
γ)
Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.
δ)
Τελική κατάταξη των προσφορών με βάση τον ακόλουθο τύπο:
Λi = [0,75 * (Τi/ Τmax) + 0,25 * (Οmin/Οi)]*100
όπου:
Τmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Τi : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Οmin : το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Οi : το συνολικό κόστος της Προσφοράς i
Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λj. Ο υπολογισμός του Λj γίνεται μέχρι το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς στρογγυλοποίηση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και
τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος, και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας
επικρατέστερη προσφορά θεωρείται αυτή με την καλύτερη τεχνική βαθμολογία.
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η ΕΔΔΑΠ μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του διαγωνιζομένου,
οι οποίοι κατά τη γνώμη της δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή ο
διαγωνιζόμενος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση.
21.2.1. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια αξιολόγησης»,
όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα του άρθρου 21.2.2. της παρούσας.
Κάθε ομάδα αποτελείται από επί μέρους κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται χωριστά και έχουν
επιμέρους συντελεστές βαρύτητας, με εύρος βαθμολογίας 100 έως 110 μονάδες και επιπλέον
έχουν επιμέρους συντελεστές βαρύτητας.
Όλα τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων βαθμολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση
τους 100 βαθμούς.
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Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων :
 είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις/προδιαγραφές
(απαράβατοι όροι)
 αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται κάποιες από τις
υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της Διακήρυξης.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2)
δεκαδικά ψηφία και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων κριτηρίων.
21.2.2. Ομάδες κριτηρίων – Κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τέσσερις
Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας

Συντελεστής
Βαρύτητας

A.

Αντίληψη Υποψηφίου Αναδόχου για το έργο

60%

Β.

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου

20%

Γ.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου

20%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Για την αιτιολόγηση και βαθμολόγηση των πιο πάνω κριτηρίων, θα ληφθούν υπόψη τα
ακόλουθα :
Κριτήριο Α : - Ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας της εκτίμησης του αντικειμένου των
Υπηρεσιών του Συμβούλου
- Η επισήμανση των ενδεχομένων προβλημάτων που θα αντιμετωπισθούν και η
αποτελεσματικότητα των προτάσεων αντιμετώπισής τους.
Κριτήριο Β : - Ο βαθμός στον οποίο οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες του Συμβούλου
καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις των ζητουμένων Υπηρεσιών.
Κριτήριο Γ : - Η δυνατότητα υλοποίησης του έργου σε χρόνο μικρότερο από το ζητούμενο.
ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσωρινός Ανάδοχος, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο
φάκελο, τα έγγραφα και πρωτότυπα δικαιολογητικά που οφείλει σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και το άρθρο 12.2, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το οποίο
διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει ή να
επαναλάβει το Διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της Αναθέτουσας
Αρχής χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ’ αυτόν.
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Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο, αποκλειομένου του καταμερισμού
των υπηρεσιών μεταξύ περισσότερων αναδόχων.
Η απόφαση κατακύρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλου αρμόδιου
οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναρτάται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ : http://et.diavgeia.gov.gr
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης
κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για τους λόγους που αναφέρονται στο νόμο,
του επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007
ΑΡΘΡΟ 24: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλου
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
Η προσφορά του διαγωνιζομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα του άρθρου 11
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης του
άρθρου 12
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής του άρθρου 13
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
5. Χρόνος παράδοσης Έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
6. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
7. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
8. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
9. Προσφορά που αφορά μόνο σε μέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητούμενων υπηρεσιών/προϊόντων.
10. Στην περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή είναι
μικρότερη από το 85% της διαμέσου (median) των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν
αποδεκτές, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Η εξακρίβωση της
σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του
διαγωνιζομένου (επαλήθευση προσφοράς). Οι διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στον
οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας υλοποίησης ή/και στις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί ή/και στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος ή/και στην
πρωτοτυπία των προτεινομένων υπηρεσιών. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων
στοιχείων και διευκρινήσεων, η ΕΔΔΑΠ εισηγείται με πρακτικό στον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη
της προσφοράς αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60 /2007.
11. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των πινάκων της
Οικονομικής Προσφοράς.
12. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς χωρίς
τιμές και των αντιστοίχων Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς με τιμές.
13. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το
στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά διαγωνιζομένου για την οποία προκύπτει ότι
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 25 : Τροποποίηση-κατάργηση-αποδοχή των όρων
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να την
κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή
αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή για
οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη Διακήρυξη ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. Η
συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ’ αυτόν και
της νομιμότητας της διενέργειας του έως και της κατακυρωτικής απόφασης υποβάλλονται,
σύμφωνα το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007).
ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους διαγωνιζομένους μαζί με τις προσφορές τους,
δε δημιουργεί καμία δέσμευση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. .
2. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του οριστικού αναδόχου, θα διέπεται
από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο
της παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός
προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη
σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική
Προσφορά του αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του ελέγχου
των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε
(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως
αυτή ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την
λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση
Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποφασίζει την ανάθεση της
σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται
εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους.
7. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους, που
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της
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παρούσας. Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών
ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και
τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι
και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του
αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
8. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων
μερών στο πλαίσιο της διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δημοσίων
συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007 σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, ύστερα
και από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου .
ΑΡΘΡΟ 28 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
24.1 Γενικά
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών,
αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση αυτή θα πρέπει να
συνοδεύεται από βεβαίωση του προσώπου που εξέδωσε την Εγγυητική Επιστολή, ότι
συμφωνεί με την απόδοση της στην Ελληνική. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της
ξενόγλωσσης Εγγυητικής Επιστολής διαφέρει από την απόδοση του στην ελληνική, η
μετάφραση του στην ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα των αντίστοιχων
Παραρτημάτων της παρούσας.
Σε περίπτωση Ένωσης - Σύμπραξης Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, θα πρέπει να σημειώνεται
στην Εγγύηση Συμμετοχής ότι καλύπτει όλα τα μέλη της Ένωσης - Σύμπραξης αλληλεγγύως.
Σ' αυτή την περίπτωση, το παραπάνω ποσό της Εγγυητικής Επιστολής μπορεί να καλύπτεται
είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων Εγγυητικών Επιστολών των συμμετεχόντων.
Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες.
Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του
Π.Δ.(118/07).
28.2. Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά. Το
ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
28.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα
ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118 / 07. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να
καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής αξίας του έργου που θα ανατεθεί στον ανάδοχο, χωρίς
Φ.Π.Α.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη
της σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να λήγει το
αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη της σύμβασης (άρθρο 25 του ΠΔ.118/2007).
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΟΘΩΝΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»
Σελίδα 20 από 28

ΑΡΘΡΟ 29: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με :
- Με την έναρξη του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 20% του συμβατικού
τιμήματος
- Μετά τον έλεγχο των σχεδίων αδείας δόμησης και την υποβολή της σχετικής έκθεσης του
Αναδόχου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 30% του συμβατικού τιμήματος
- Μετά τον έλεγχο των Μελετών Εφαρμογής και την υποβολή της σχετικής έκθεσης του
Αναδόχου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το 50% του συμβατικού τιμήματος
Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα
εξής δικαιολογητικά :
- Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κρατήσεις
Τον τελικό Ανάδοχο βαρύνουν :
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%. (βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.)
- Επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας του συμβατικού τιμήματος βάσει της
παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 4013/2011.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ανά παραδοτέο, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του, όπως αυτή θα πιστοποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) με την έκδοση αντίστοιχων τμηματικών βεβαιώσεων εκτέλεσης
υπηρεσιών.
Η πληρωμή θα γίνεται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου..
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 30: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής
του.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού
από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν
παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να
καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης:
 ποσοστό 0,2% επί της συμβατικής τιμής (χωρίς ΦΠΑ) των παραδοτέων που
καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά κοστολογημένα στην οικονομική
Προσφορά του αναδόχου.
 ποσοστό 0,02% επί του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) του Έργου, σε κάθε
άλλη περίπτωση.
Η ίδια ρήτρα θα επιβάλλεται και στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραδοθεί μέρος
παραδοτέου, αλλά είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου –
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, λόγω καθυστερημένης μεταγενέστερης παράδοσης
απαραίτητου για την εκτέλεση του έργου. Ανώτατο όριο στη δυνατότητα επινολής ποινικής
ρήτρας ορίζεται το 25% του συμβατικού τιμήματος του έργου. Πέραν αυτού ο ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
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2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει
ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
3. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να
καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη
σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών ή μη ολοκλήρωσης φάσεων ή μη παράδοσης
παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του
αναδόχου.
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα
επιβάλλονται με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και
θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον
ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.
7. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές
προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική
προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης
που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον
ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν
επιβληθεί.
8. Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα μέλη της Ένωσης,
τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές
ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης.
9. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων,
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα υπό την προϋπόθεση οτι έχει διασφαλιστεί
η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του εκτελεσθέντος έργου.
ΑΡΘΡΟ 31 : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση του έργου θα γίνει από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
(ΚΔΤΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και η παραλαβή αυτού από την κατά το νόμο ορισμένη
Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΕΠΠΑ)
ΑΡΘΡΟ 32 : ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η υλοποίηση του έργου χρονικά οριοθετείται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε ενέργειας του έργου, όπως
θα αποτυπώνεται στη προσφορά του αναδόχου και στη σύμβαση που θα υπογραφεί.
Η εκτέλεση θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και η παρακολούθηση εκτέλεσης των
εργασίων θα πραγματοποιείται από την ΚΔΤΥ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις
φάσεις υλοποίησης που αναλυτικά περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξης και την προσφορά
του αναδόχου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης να παραδίδει στην ΚΔΤΥ ότι θεωρείται απαραίτητο για την
υλοποίηση του έργου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.
Ο ανάδοχος, με δική του ευθύνη, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η ΚΔΤΥ να
δύναται να ελέγξει την πλήρη σύνθεση των υπηρεσιών του έργου, που θα παραληφθούν.
Τα παραδοτέα εκάστου πακέτου εργασίας παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΑ, η οποία εξετάζει και
διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία λήψης τους.
Ο ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων να
επανυποβάλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της
επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.
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Η ΕΠΠΑ μπορεί :
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις
από τους σκοπούς του έργου.
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την
καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου.
Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την ΕΠΠΑ εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα
πέντε (15) εργασίμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων. Μέσα στην
προθεσμία της οριστικής παραλαβής πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι τροποποιήσεις στα
παραδοτέα που επιβάλλονται από ανάγκες που ανέκυψαν κατά την εξέλιξη του Έργου, εφόσον
ζητήθηκαν τέτοιες τροποποιήσεις από την ΕΠΠΑ.
Η ΕΠΠΑ , εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση
εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες, την
πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του, συντάσσει βεβαίωση εκτέλεσης
υπηρεσιών ανά παραδοτέο (πακέτο εργασίας).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα, κατά
τρόπο άριστο και με βάση τους κανόνες την τέχνης και της τεχνικής. Σε άλλη περίπτωση, δεν
οφείλεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου η καταβολή καμίας προβλεπόμενης αμοιβής στον
ανάδοχο και διατηρεί το δικαίωμά του να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και
αποθετικής ζημίας που θα υποστεί από την συμπεριφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 33: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο ανάδοχος θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς εντός τριών (3) μηνών από την
εμφάνιση της διαφοράς, αυτή θα άγεται προς διευθέτηση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων
της Λέσβου με εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.
Τα μέρη μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να προβλέψουν είτε στην Σύμβαση είτε
μεταγενέστερα κατά την εμφάνιση της διαφοράς την επίλυση της με διαιτησία, σύμφωνα με
την Ελληνική νομοθεσία. Εάν η διαδικασία της διαιτησίας δεν οδηγήσει σε επίλυση ή δεν
ευδοκιμήσει, κάθε μέρος δικαιούται να προσφύγει στα δικαστήρια της Λέσβου.
ΑΡΘΡΟ 34: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον
διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών
κ.τ.λ.), των αποφάσεων των οργάνων του Ιδρύματος καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίαςνομολογίας σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.
3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης, από την Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος για
την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διακήρυξη είναι ο κος Γ. Μάτσος (τηλ.
2251036004).
4. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από την Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη
που στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο
Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην
επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη
θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών».
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Επισυνάπτονται:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης.

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας

Αντιπρύτανης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Για την υποβολή Βιογραφικού σημειώματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω υπόδειγμα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο, από τον διαγωνιζόμενο,
σχήμα διοίκησης Έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Ρόλος3 και Καθήκοντα στο
Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο
Έργο
Περίοδος (από – έως)
__ /__ / ___
__ /__ / ___

3

Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: υπεύθυνος έργου, μελετητής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/
Α

Περιγραφή Έργου

Ημερομηνία
Παράδοσης

ΣΥΝΟΛΟ
(προ
ΦΠΑ)

ΦΠΑ
(23%)

ΣΥΝΟΛΟ
(συμ/νου
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ
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