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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ : Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την Ανάθεση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, με
αντικείμενο : Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών και Στατικών Εργασιών του έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ».
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει δύο (2) συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών με αντικείμενα :
1. Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Εργασιών του έργου
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
2. Επίβλεψη Στατικών Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ»
σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2στ. του Ν.3316/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την παρ.4 του άρθρου 5 του Ν. 3481/2006 και ύστερα από την με αρ. 26/27-022014 απόφαση της Συγκλήτου – Προϊσταμένης Αρχής του Παν. Αιγαίου.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης τηρουμένων και των
διαδικασιών της παρ. 4 και 5 του άρθρου 10 του Ν.3316/05.
Αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων παροχής υπηρεσιών είναι η παρακολούθηση
και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών (Αρχιτεκτονικών ή
Στατικών κατά περίπτωση), σύμφωνα με τη Μελέτη Εφαρμογής και τα Τεύχη
Δημοπράτησης και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, και η
κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται
στον προορισμό του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται η καθημερινή παρουσία του
αναδόχου επιτόπου του έργου, ο έλεγχος των επιμετρήσεων (αναλυτικές και Τελική
επιμέτρηση), των λογαριασμών, η έγκριση των υλικών, των χρονοδιαγραμμάτων, η
επισήμανση τυχόν ατελειών, καθυστερήσεων, κλπ, καθώς και η παραλαβή
(προσωρινή και οριστική) του έργου.
Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των αναδόχων, θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές
απαιτήσεις του Ν.3669/08 και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύει σήμερα.
Για κάθε επιμέρους έλεγχο και επίβλεψη του έργου, που θα παρέχει ως υπηρεσία ο
ανάδοχος θα ακολουθεί το πρόγραμμα εκτέλεσης έργου, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις και οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
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Τα απαιτούμενα προσόντα των αναδόχων, όπως αναφέρονται
και στον Φάκελο
Έργου, είναι :
1. Για τη σύμβαση επίβλεψης των αρχιτεκτονικών
 Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ, ενεργού μέλους του ΤΕΕ.
 Εγγραφή σε ισχύ στο Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ν.3316/05, με
πτυχίο Α΄ Τάξης, στην κατηγορία (6) : «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών
Έργων», της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.3316/05.
 Εμπειρία από την κατασκευή ή την επίβλεψη ανάλογων κτιριακών έργων της
αντίστοιχης κατηγορίας, τουλάχιστον πέντε (5) έτη και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3316/2005.
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
εκτελεστεί αξιόποινες πράξεις.
 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση της Συγγραφής
Υποχρεώσεων (ΣΥ) & του Φακέλου Έργου παροχής υπηρεσιών και
αποδέχεται τα περιεχόμενα στα υπόψη τεύχη.

2. Για τη σύμβαση επίβλεψης των στατικών
 Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ, ενεργού μέλους του ΤΕΕ.
 Εγγραφή σε ισχύ στο Μητρώο Μελετητών του άρθρου 39 του ν.3316/05, με
πτυχίο Α΄ ή Β΄ Τάξης, στην κατηγορία (8) : «Στατικές Μελέτες», της παρ.2
του άρθρου 2 του ν.3316/05.
 Εμπειρία από την κατασκευή ή την επίβλεψη ανάλογων κτιριακών έργων της
αντίστοιχης κατηγορίας, τουλάχιστον πέντε (5) έτη και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3316/2005.
 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
εκτελεστεί αξιόποινες πράξεις.
 Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση της Συγγραφής
Υποχρεώσεων (ΣΥ) & του Φακέλου Έργου της παροχής υπηρεσιών και
αποδέχεται τα περιεχόμενα στα υπόψη τεύχη.
Σημείωση : Οι προσωρινοί μειοδότες, πριν την υπογραφή της Σύμβασης και επί
Ποινή Αποκλεισμού, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ΚΔΤΥ, όλα τα αναλυτικά
αποδεικτικά στοιχεία της σχετικής εμπειρίας.
Οι αντίστοιχες κατ΄ αποκοπή αμοιβές, όπως αναφέρονται στον «Φάκελο Έργου»
είναι οι παρακάτω :
(1) Επίβλεψη Αρχιτεκτονικών Εργασιών
κατ΄ αποκοπή αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ) : …………………………………..10.775,00 €
ΦΠΑ 16 % …………………….……………………………………….. 1.724,00 €
Συνολική Συμβατική Αμοιβή Αρχιτεκτονικών (με ΦΠΑ).… ………12.499,00 €
(2) Επίβλεψη Στατικών Εργασιών
κατ΄ αποκοπή αμοιβή (χωρίς ΦΠΑ) : …………………………………..10.775,00 €
ΦΠΑ 16 % …………………….……………………………………….. 1.724,00 €
Συνολική Συμβατική Αμοιβή Στατικών (με ΦΠΑ)...…………...……12.499,00 €
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Ο Φάκελος Προσφοράς των συμμετεχόντων πρέπει να
κατατεθεί
αυτοπροσώπως στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Κτίριο Διοίκησης, Γ΄ όροφος, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) μέχρι την
Παρασκευή 22/08/2014 και ώρα 14:00. Ως ημερομηνία και ώρα κατάθεσης
των προσφορών θεωρείται η ημερομηνία και ώρα καταχώρησής τους στο
πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο Φάκελος Προσφοράς, θα περιλαμβάνει τους εξής δύο διακριτούς
φακέλους :
Α). Φάκελο (σφραγισμένο) Δικαιολογητικών (όπως αυτά περιγράφονται
ως απαίτηση στον Φάκελο Έργου, παρ. 4), προκειμένου αυτά τα
δικαιολογητικά να αξιολογηθούν και ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και
Β). Φάκελο (σφραγισμένο) Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου, που θα
συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που είναι ανηρτημένο στην
ιστοσελίδα του Παν. Αιγαίου.
Η μη προσκόμιση έστω και ενός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνεπάγεται
αυτομάτως τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την περαιτέρω διαδικασία της
αξιολόγησης και ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών .

Κριτήρια αξιολόγησης :
1). Πληρότητα δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. (4) του Φακέλου του Έργου.
2). Οικονομική προσφορά διαγωνιζόμενου, που θα συνταχθεί και υποβληθεί από τον
διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που είναι ανηρτημένο στην
ιστοσελίδα του Παν. Αιγαίου.
Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή οικονομική προσφορά των διαγωνιζόμενων,
μεγαλύτερη από τη συνολική κατ΄ αποκοπή αμοιβή της παροχής υπηρεσιών που
ανέρχεται στο ποσό των 10.775 €, (χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο για την ανάθεση της
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Περισσότερα στοιχεία για την διαδικασία, περιέχονται στο «Φάκελο Έργου» και τη
«Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)», που είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Παν.
Αιγαίου.
Η σύμβαση αρχίζει την επόμενη ημέρα της υπογραφής της και θα διαρκέσει μέχρι
31/12/2015, με πρόσθετη υποχρέωση του αναδόχου να υποστηρίξει τη ΔΥ και στις
διαδικασίες έκδοσης Βεβαίωσης Περαίωσης, τυχόν Διοικητικής Παραλαβής για
χρήση του έργου, καθώς και της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
Συνημμένα για κάθε αποδέκτη, ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Παν. Αιγαίου :
http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm
1). Φάκελος Έργου
2). Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
3). Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Κοινοποίηση
1. Κ.Δ.Τ.Υ/Τμήμα Μελετών
2. Επιτρ. Διαγ. ( Δια του Προέδρου της )
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Ιωάννης Κάλλας
Εσωτ. Διανομή
1. Φ. Μελ.
2. ΓΔΤΥΔ

