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Αριθμ. Πρωτ.: 11550/18/ΓΠ/549Τ.Υ.
ΕΡΓΟ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ
ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ C.C.T.U.
ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ., ΠΡΩΗΝ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΟ
ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΗΣ
ΠΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 546, Κ.Α. 2014ΣΕ54600034
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 71.920,00ΕΥΡΩ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ C.C.T.U. ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ., ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΠΑΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ»
1α.

Αναθέτουσα αρχή:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ (Κωδικός NUTS: GR143 – Mαγνησία)
Τηλ.: 24210 74502, Fax: 24210 74614, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.uth.gr

1β.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία:
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 61, Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ (Κωδικός NUTS: GR143 – Μαγνησία)
Τηλ.: 24210 74900, Fax: 24210 74961, E-mail: texnikes@uth.gr

2.

Συμβατικά τεύχη – τρόπος απόκτησης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα τεύχη δημοπράτησης (εξαιρουμένης της Οικονομικής Προσφοράς)
στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://www.uth.gr. (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
→ “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ”).
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Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους
παρέχεται αποκλειστικά από τη γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τ.
Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: 24210 74900) και η παραλαβή του γίνεται μέχρι
το πέρας του ωραρίου της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας του διαγωνισμού. Εφόσον έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11η/06/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 13/06/2018.
3.

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Κύρια Δραστηριότητα: Εκπαίδευση

4.

Κωδικός CPV: 45259000-7 (επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων)

5.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Βόλος, Κωδικός NUTS: GR143 – Μαγνησία

6.

α) Αντικείμενο Σύμβασης:

ΕΡΓΟ

β) Περιγραφή/αντικείμενο σύμβασης:

Επισκευή – συντήρηση κτηρίου λαογραφικού
μουσείου Κίτσου Μακρή στο Βόλο και
εγκατάσταση καλωδίωσης δικτύου C.C.T.U.
στα κτήρια της Δ.Τ.Υ., πρώην Γαλλικού
Ινστιτούτου
στο
Βόλο
και
στο
πανεπιστημιακό πολιτιστικό κέντρο Μονής
Πάου στην Αργαλαστή.

γ) Διαχωρισμός σε τμήματα:

ΟΧΙ

7.

Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι
71.920,00€ με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:
γ ια εργ ασ ίες ,
42.306,12 €
γ ια γ ενικά έξοδα και όφ ελος εργ ολάβου 18%
7.615,10 €
γ ια απρόβλεπτες δαπάνες 15%
7.488,18 €
γ ια αναθεώρησ η
590,60 €
γ ια Φ.Π.Α. 24%
13.920,00 €

8.

Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

9.

Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών: 50 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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11. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 117
«συνοπτικός διαγωνισμός» και με «ανοικτή διαδικασία» σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρo 125 του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
12. α) Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016).
β) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: Ημερομηνία: 19η/06/2018, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00π.μ.
γ) Τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 61, Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ.
δ) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Οι
ενδιαφερόμενοι ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.
4412/2016.
13. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά
14. Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Εθνικού Σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα από τη Σ.Α.Ε. 546, Κ.Α.
2014ΣΕ54600034.
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η
ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών της παραγράφου 12β της παρούσας. Για τον υπολογισμό
της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από
γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η ανάθετουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού 580,00Ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.
4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.
16. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
17. Απαιτούμενες εγγυήσεις:
α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.150,00€ ευρώ.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 12.α της παρούσας, ήτοι μέχρι
την 19η Ιανουαρίου 2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
18. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
19. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα Προκήρυξη Σύμβασης (περίληψη της Διακήρυξης) αναρτάται στο
πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και
αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.uth.gr) σύμφωνα με την παράγραφο
2 της παρούσας.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
στην αριθμ. 13/5-06-2018 συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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