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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟY
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
24-9-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6736
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη
αναδόχου για το έργο με τίτλο « Επισκευή Κτηρίου Παντελίδειου Λήμνου » και κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή προσφοράς σύμφωνα με:
1. Το Π.Δ. 83 /1984 (ΦΕΚ Α΄31) , «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου ,…» , όπως ισχύει σήμερα,
2. Την με αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ:Ω0Ψ5469Β7Λ),η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ.ΥΟΔΔ)
3. Την υπ΄αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (Α5Α: Α3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
4. Την υπ΄αριθμό 11/10-9-2014 Απόφαση Πρύτανη ‘’Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη,
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς
αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου’’ (ΦΕΚ Β΄2458/16-9-2014)
5. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία , διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) » - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
7. Το Ν.2690 (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως ισχύει σήμερα με όλες τις αντικαταστάσεις,
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, και ειδικότερα το άρθρο 29, καθώς και την υπ΄αριθμ.
35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β/11-8-2010) σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157/04.08.2014) « Φάροι, Στρατολογία
και άλλες διατάξεις» και την Δ17α/06/90/ΦΝ433γ/20-8-2014 – ΕΓΚ. 13 του Υ.ΜΕ.ΔΙ
10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές
απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»,
11. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ A160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν σήμερα με όλες τις αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίασή της αρ.12
(επαναληπτική) 11.09.2015 για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης, προκήρυξης πρόχειρου
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διαγωνισμού για την επισκευή του κτηρίου ‘Παντελίδειο’ στη Λήμνο, και τευχών δημοπράτησης
του έργου. (ΑΔΑ: 6Ψ0Χ469Β7Λ-1Η3)
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Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
κωδικό έργου 2014ΣΕ54600042 και ονομασία έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ (ΠΚ 2007ΣΕ04600005)» και έχει
προϋπολογισμό 69.594,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού,
από τα γραφεία της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος
Πανεπιστημίου – κτίριο Διοίκησης Μυτιλήνη) (κα Μυρσίνη Φαϊδά, τηλ.22510-36156 ή κος Μαϊδανός
Ιωάννης τηλ. 2251036158) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. – 13.00 μ.μ , μέχρι την 30/9/
2015 ημέρα Τετάρτη. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Επίσης τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aegean.gr .
Ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να καταθέσει την προσφορά του για το διαγωνισμό σε
κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100 ) μέχρι την 5/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Μετά
την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι φάκελοι που υποβάλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμοι και
θα επιστρέφονται.
Οι φάκελοι προσφοράς αναγράφουν υποχρεωτικά στο εξωτερικό τους τη φράση :
ΠΡΟΣ :ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ»
Μέσα στον φάκελο θα περιέχεται αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου του κάθε
διαγωνιζομένου επί ποινή αποκλεισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εργοληπτικές
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ) οποιασδήποτε
τάξης πτυχίου (Α1 έως και 7ης ή Κ/Ξ αυτών), για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών.
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή στις
5/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο ΙΣ 1.16 της Κεντρικής Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του κτιρίου Διοίκησης στον Λόφο Πανεπιστημίου στην Μυτιλήνη.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα
καθορίσει με πράξη του ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού και η οποία θα γνωστοποιηθεί στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.aegean.gr πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα
ημερομηνία.
Η νόμιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος, ενημερώθηκε για την
Διακήρυξη αυτή, τα υπόλοιπα στοιχεία της μελέτης και τις τοπικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου και
ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς τους όρους. Σχετική δήλωση περιλαμβάνεται στο έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον
διαγωνισμό και τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι προσφοράς αναγράφουν στο
εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη,
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τηλέφωνο, fax και ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει e-mail του προσφέροντος/διαγωνιζόμενου και τα
στοιχεία όλων των μελών, σε περίπτωση κοινοπραξίας. Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική
προσφορά έχει στο εξωτερικό του την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συμπληρώνονται κατά την κατάθεση
της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισμού σφραγισμένος, δηλαδή κλεισμένος με τρόπο που δεν μπορεί να ανοιχθεί χωρίς
να καταστεί τούτο αντιληπτό.
Η υποβολή προσφορών θα γίνει με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (άρθρα 4 και 5
του Ν. 3669/2008) επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν πλήρως το Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού. Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν
αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. Η ολόγραφη αναγραφή του
ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής . Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις
ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της οικονομικής προσφοράς, β) διαφορές μεταξύ της
ολόγραφης και της αριθμητικής τιμής ή γ) λογιστικά σφάλματα στα αθροίσματα, τα γινόμενα ή τη
στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή Διαγωνισμού διορθώνει τα σφάλματα και αναγράφει την ορθή
οικονομική προσφορά.
Οι προσφορές καταχωρούνται από την Επιτροπή σε πρακτικό και ισχύουν για ένα (1) μήνα
μετά την έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ο τελευταίος μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού θα προσκομίσει
στην Υπηρεσία ,πριν την υπογραφή της σύμβασης, το πρωτότυπο εργοληπτικό του πτυχίο .
Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α το αργότερο μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία κοινοποίησης. Η ανωτέρω εγγύηση θα
επιστραφεί μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού
λογαριασμού του έργου.
Για την εκτέλεση του έργου δίνεται προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης. Το έργο θα εκτελεσθεί βάσει του Χρονοδιαγράμματος που περιλαμβάνεται
στα τεύχη του διαγωνισμού, και το οποίο περιλαμβάνει τμηματικές προθεσμίες έναρξης και
περαίωσης των εργασιών που θα εκτελεσθούν, τις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 να πραγματοποιήσει έναρξη των εργασιών του έργου, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης.
 όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να έχει
εκτελέσει τις εργασίες των καθαιρέσεων, τις εργασίες αποκατάστασης των ρωγμών της
τοιχοποιίας και των επιχρισμάτων, καθώς και τους χρωματισμούς (εφαρμογή πρώτης
στρώσης χρώματος).
 όχι αργότερα από την δέκατη έκτη (16η) εβδομάδα από την υπογραφή της σύμβασης ο
Ανάδοχος πρέπει να έχει εκτελέσει τις εργασίες της τοποθέτησης των ξύλινων κουφωμάτων.
 όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει
να έχει εκτελέσει τις εργασίες των τελικών χρωματισμών. Η προθεσμία αυτού του σταδίου δεν
είναι τμηματική, αλλά η συνολική προθεσμία, δεδομένου ότι με την ολοκλήρωση των εργασιών
των χρωματισμών περαιώνεται πλήρως το έργο.
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Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις του
αντισυμβαλλόμενου
15PROC003086513
2015-09-24

κατά του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Τον ανάδοχο Ε.Δ.Ε, βαρύνουν όλες οι νόμιμες εισφορές, κρατήσεις καθώς και αυτές υπέρ
τρίτων που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ανάλογα με το αντικείμενο της
σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.
Η Διακήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης θα γίνει ανάρτηση των τευχών
του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.
Tα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα
έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Ο Προϊστάμενος της ΚΔΤΥ Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μιχάλης Δαλακλής
Μηχανολόγος Μηχ/κος
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