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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΔΑ: ………………….
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη 13/10/2015
A.Π. : 7248
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2017
Αρ. Διακήρυξης: 7234/13.10.2015
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την
ανάδειξη Αναδόχου/ων για την « Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και
εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 1/1/2016 έως 31/12/2017» και με κριτήριο
ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων
δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (816.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία ή περισσότερες Ομάδες (Πανεπιστημιακές Μονάδες)
και η κατακύρωση θα γίνει ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 24/11/2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία μέχρι 01/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
Η έντυπη υποβολή των προσφορών γίνεται στην δ/νση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Νεο Καρλόβασι
κτήριο Ηγεμονείο 83200 Σάμος .
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 08/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαιούμενοι συμμετοχής, Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί
και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα
στην χώρα καταγωγής τους.
Οι προσφορές θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα, πρέπει να ισχύουν για εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.
4281/2014, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ της/των Πανεπιστημιακής/ων
μονάδας/ων για την/ις όποια/ες κατατίθεται προσφορά.
Οι υπηρεσίες φύλαξης
παρέχονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών
Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου, Λήμνου.
Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) 0892. Η πληρωμή των
παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά (κάθε μήνα).
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές
των προς προμήθεια υπηρεσιών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Η διακήρυξη αναρτάται επίσης στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
www.aegean.gr/aegean2/diag.html του προγράμματος Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr ενώ το
τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέμεται από την Υπηρεσία.
Αιτήματα-ερωτήματα επί του διαγωνισμού υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
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σχετικής εφαρμογής που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην διαδικτυακή
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ.
αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
Η ημερομηνία αποστολής της περίληψης του διαγωνισμού στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΕΚ) : 14/10/2015
Η ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης : 16/10/2015
Η ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό, νομαρχιακό και τοπικό τύπο: 13/10/2015
Η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.aegean.gr/aegean2/diag.html
στις: 14/10/2015
Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr και του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr ενώ το
τεύχος της διακήρυξης δεν θα διανέμεται από την Υπηρεσία.
Στοιχεία επικοινωνίας Κυριακού Φώτης fotisk@aegean.gr τηλ 2273082015. και kotz @aegean.gr τηλ
2273082062
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον νομαρχιακό και τοπικό Ελληνικό Τύπο βαρύνουν
τους διαγωνιζόμενους που ανακηρύσσονται ανάδοχοι, ενώ στον λοιπό Ελληνικό τύπο την
Αναθέτουσα Αρχή και αθροιστικά δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (2.200.00 €) μετά από την προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από το ΠΤΟΥΣ. Στην
περίπτωση άγονου διαγωνισμού θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ στην Υπηρεσία
Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης

