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EEST
Για συμμετοχή
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης Διαγωνισμού, για την
ανάδειξη χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης
τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής και ειδικότερα α) για το κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Επιστημών
Υγείας στην πόλη της Λάρισας για διάστημα 84 ημερών και β) για τα κτιριακά συγκροτήματα στις πόλεις του
Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα 66 ημερών συνολικού προϋπολογισμού 73.646,69 €
χωρίς Φ.Π.Α. και 91.321,89 € με Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με το συμβατικό τίμημα της σύμβασης με (ΑΔΑ:
6ΤΩ1469Β7Ξ-Ε3Τ) και (ΑΔΑΜ: 18SYMV003547965 2018-08-08) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα (εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 18085/17/ΓΠ/28-11-2018
(ΑΔΑΜ:17PROC002330048 2017-11-30)ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας με εκδίκαση στις 11-92018) για την αναθέτουσα αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/197-1974), όπως ισχύει.
2.
Το N. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των A.E.I.» όπως τροποποιημένος ισχύει.
3.
Το Π.Δ. 83/84 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας».
4.
Το Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
5.
Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν. 4276/2014,Ν.4281/2014,Ν.4354/2015.
6.
Τα άρθρα 83, 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σύμφωνα με τους Ν. 2730/1999, Ν.3283/2004, Ν. 3899/2010,
Ν.4223/2013, Ν. 4270/2014, Ν.4337/2015.
7.
Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’) και
του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’)
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του
Ν.3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).
8.
Το Π.Δ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β'
1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.3414/2005'', καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες".
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9.
Το Ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15.
10.
Το Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
11.
Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
12.
Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2000).
13.
Το Ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων
του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ..
14.
Τη με Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
& Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
15.
Το Ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις".
16.
Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (Α150).
17.
Το Ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18.
Τη με Αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
19.
Tο Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις".
20.
Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις».
21.
Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ροποποιήθηκε
και ισχύει.
22.
Το άρθρο 68 "Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών" του ν. 3863/2010 (Α 115) "Νέο
ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις".
23.
Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012, το Ν.
4115/2013 και το Ν. 4132/2013.
24.
Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...».
25.
Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ».
26.
Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
27.
Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
28.
Το Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
29.
το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».
30.
Το Π.Δ. 92/2013 «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (ΦΕΚ Α’ 131/05-06-2013).
31.
Το Π.Δ. 99/2013 «Κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 134/05-06-2013).
32.
Το Π.Δ. 128/ΦΕΚ 195, Τ.Α./17-9-2013 «Τροποποίηση – Συμπλήρωση των Π.Δ. 75/2013 (Α΄119),
89/2013 (Α΄130), 96/2013 (Α΄133) και 99/2013 (α΄134).
33.
Το Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013».
34.
Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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35.
Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
36.
Τη σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 147η/24-10-2014
συνεδρίασή της για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον κ.
Πρύτανη που αφορούν: α) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, ανοίγματος φακέλων και
δικαιολογητικών (1η φάση διαγωνισμών), β) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, για την
τεχνική αξιολόγηση των προσφορών (2η φάση διαγωνισμών), γ) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών, για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών – ανάδειξη εν δυνάμει αναδόχου (3η φάση
διαγωνισμών), και δ) έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής ενστάσεων για όλες τις φάσεις των
διαγωνισμών.
37.
Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία".
38.
Τον κανονισμό 2342/2015 της Ε.Ε./15-12-2015 για τροποποίηση των οδηγιών και του Συμβουλίου για
τα όρια ως αναφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά την διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
39.
Τη σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 151η/29-1-2015
συνεδρίασή της που συμπληρώνει – τροποποιεί τη σχετική απόφαση που έλαβε η ίδια στην 147η/24-102014 συνεδρίασή της. 51.Τις με αριθμ. Πρωτ. 7750/17/ΓΠ/29-05-2017(ΑΔΑ:6ΣΦΨ469Β7Ξ-9ΒΜ),
11440/17/ΓΠ/25-07-2017(ΑΔΑ:6ΩΓ7469Β7Ξ-Λ4Λ), 14273/17/ΓΠ/03-10-2017(ΑΔΑ:7Τ9Φ469Β7Ξ-3ΑΟ) και
14633/17/ΓΠ/09-10-2017 (ΑΔΑ:677Ω469Β7Ξ-59Δ) αποφάσεις του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την έγκριση των πρακτικών κλήρωσης των ετήσιων επιτροπών
διαγωνισμών και ενστάσεων.
40.
Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
41.
Τους Ν.4430/2016, 4431/2016, 4441/2016, 4446/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017,
4468/2017, 4469/2017, 4472/2017 και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
42.
Το Π.Δ. 80/2016 (ΑΊ45) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
43.
Την Αριθμ. 158/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β) « Έγκριση τυποποιημένου εντύπου
υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
κάτω των κοινοτικών ορίων».
44.
Την απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας, Οικονομικού έτους 2017
(απόφαση έγκρισης ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμό 16395/Β2, και με Αριθμ. Πρωτ. Π.Θ. 1292/17/ΓΠ/6-02-2017
τακτικού κα Δημ. Επενδύσεων ΑΔΑ: Ψ6Τ84653ΠΣ-55Θ).
45.
Την 55025/Β2/30-3-2017(ΑΔΑ:ΩΝ5Π4653ΠΣ-Ο5Ξ) (Αρ. πρωτ. Π.Θ. 4356/17/ΓΠ/30-3-2017)
απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας, Οικονομικού έτους
2017.
46.
Τη με αριθμό 57654/23-5-2017 απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781,τχ. Β.).
47.
Το Π.Δ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών».
48.
Τη σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 185η/31-07-2017
(θέμα 3.6) συνεδρίασή της για την έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του προϋπολογισμού για την φύλαξη
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Θ στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων ,Καρδίτσας και Λαμίας για
διάστημα δυο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.
49.
Τη με αρ. πρωτ 172709/ Β2 16-10-2017 (Αριθμ. Πρωτ. Π.Θ. 15158/17/ΓΠ/17-10-2017) Απόφασης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα επόμενα
οικονομικά έτη (Κ.Α.Ε. 0892)του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
50.
Το με αριθμ. Πρωτ. 18046/17/ΓΠ/28-11-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002316825 2017-11-28) πρωτογενές
αίτημα του Τμήματος Προμηθειών.
51.
Τη σχετική απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 188η/27-11-2017
συνεδρίασή της για την έγκριση του τεύχους της διακήρυξης και της διενέργειας ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Θ στις πόλεις
του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα δυο(2) ετών από την υπογραφή της
σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής συνολικού
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προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα δυο χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννιά
λεπτών ( 1.182.058,39 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
52.
Τη με αριθμ. Πρωτ. 18085/17/ΓΠ/28-11-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC002330048 2017-11-30) διακήρυξη του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
53.
Την Α 104/2017 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ για αναστολή εκτέλεσης της διαγωνιστικής
διαδικασίας του διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 18085/17/ΓΠ/28-11-2017.
54.
Τις διατάξεις του Ν. 4485/17 όπως ισχύει σήμερα.
55.
Το με αριθμ. Πρωτ. 198/18/ΓΠ/09-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών –
τεχνική αξιολόγηση της επιτροπής διαγωνισμού.
56.
Τη με αριθμ. Πρωτ. 1772/18/ΓΠ/5-2-2018 (ΑΔΑ:6ΠΒ469Β7Ξ-ΦΟΤ) απόφαση του Αναπλ. Πρύτανη για
την έγκριση του πρακτικού με αριθμ. Πρωτ. 198/18/ΓΠ/9-1-2018.
57.
Τις υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και στους έξι (6) συστημικούς διαγωνισμούς ενώπιον της
ΑΕΠΠ
58.
Τις αποφάσεις Α102,Α103,Α104/2018 του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ για αναστολή εκτέλεσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
59.
Τις αποφάσεις Α99,Α100,Α 101/2018 του 5ου Κλιμακίου για απόρριψη του αιτήματος αναστολής.
60.
Τις αποφάσεις 239, 240, 241/2018 του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ για την απόρριψη των προσφυγών
για τα Τμήματα Δ,Ε,ΣΤ.
61.
Τις αποφάσεις 285,286,287/2018 του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ για την απόρριψη των προσφυγών
των Τμημάτων Α και Β.
62.
Την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 18085/17/ΓΠ/2811-2017 στις 24-04-2018.
63.
Την με αριθμ. Πρωτ. 2478/18/ΓΠ/14-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΝΔ469Β7Ξ-Ο7Ψ) (ΑΔΑΜ: 18AWRD002676582
2018-02-15) απόφαση του Αναπληρωτή Πρύτανη για την έγκριση της δαπάνης και της τροποποίησης των
συμβάσεων φύλαξης σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
64.
Τις με αριθμ. Πρωτ. 2546/18/ΓΠ/15-02-2018, 2547/18/ΓΠ/15-02-2018, 2548/18/ΓΠ/15-02-2018,
2549/18/ΓΠ/15-02-2018,
2550/18/ΓΠ/15-02-2018,
2551/18/ΓΠ/15-02-2018,
2552/18/ΓΠ/15-02-2018,
2553/18/ΓΠ/15-02-2018, 2554/18/ΓΠ/15-02-2018, 2555/18/ΓΠ/15-02-2018 υπογραφείσες τροποποιητικές
συμβάσεις με λήξη τις 27-4-2018.
65.
Την με αριθμ. Πρωτ. 3921/18/ΓΠ/8-3-2018 απόφαση Πρύτανη για την έγκριση δαπάνης – τεύχους
διακήρυξης και της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων.
66.
Την με αριθμ πρωτ. 3925/18/ΓΠ/8-03-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC002779715) διακήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού για διάστημα 47 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ημερομηνία διενέργειας 20-32018
67.
Το με αριθμ. Πρωτ. 4485/18/ΓΠ/20-03-2018 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών
68.
Τις με αριθμ. Πρωτ. 5679/18/ΓΠ/11-4-2018 και 5680/18/ΓΠ/11-4-2018 βεβαιώσεις για χορήγηση
πιστοποιητικού για πράξεις επιβολής προστίμων.
69.
Την με αριθμ. Πρωτ. 5989/18/ΓΠ/17-4-2018 απόφαση του Αναπλ. Πρύτανη Οικον. Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης για την έγκριση του πρακτικού με αριθμ. Πρωτ. 4485/18/ΓΠ/20-03-2018.
70.
Την με αριθμ. Πρωτ. 5990/18/ΓΠ/17-04-2018 ανακοίνωση της απόφασης στους συμμετέχοντες με
δικαίωμα ένστασης η οποία έληξε στις 30-4-2018.
71.
Τη με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ)
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
72.
Το ΦΕΚ 4086/τ.Β/18-9-2018 σχετικό με τον Καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
73.
Το γεγονός ότι είναι αναγκαία και υποχρεωτική για τις Πρυτανικές Αρχές η φύλαξη των ως άνω
κτιριακών συγκροτημάτων για την εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας της περιουσίας (εξοπλισμός κλπ.) του
Π.Θ., καθώς αν δεν υπάρχει φύλαξη θα υπάρξει έκθεση σε κίνδυνο της περιουσίας (εξοπλισμός κλπ.) του
Π.Θ. (βλ. 198/Συνεδρ. 36/25-11-2003 και 0035/Συν 7η /26-2-2008 Πράξεις του IV Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου) καθώς και την πράξη του 4ου Τμήματος του ΕΣ, Συνεδρίαση 7/96, η οποία αναφέρει ότι «οι
διοικητικές αρχές δεν δικαιούνται να προβαίνουν σε αναλήψεις δημοσίων υποχρεώσεων, χωρίς να στηρίζονται
σε κανόνα δικαίου που να τους το επιτρέπει. Επιτρέπεται, όμως, η πραγματοποίηση δαπανών από τις
διοικητικές αρχές που, χωρίς να ευρίσκουν ρητό νομοθετικό έρεισμα, δύνανται πάντως να στηριχθούν στη
συναγόμενη από τις επί μέρους νομοθετικές διατάξεις ανάγκη προς ομαλή λειτουργία ή προς εκπλήρωση των
σκοπών της δημόσιας υπηρεσίας που την πραγματοποιεί. Οι δαπάνες αυτές μόνον είναι εν τούτοις νόμιμες
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όταν η μη πραγματοποίησή τους θα προκαλούσε προβλήματα στην λειτουργία της υπηρεσίας ή θα την
εμπόδιζε στην επιδίωξη των σκοπών της.»
74.
Τη με αριθμ. πρωτ.: 16525/18/ΓΠ/8-8-2018, ΑΔΑ: 6ΤΩ1469Β7Ξ-Ε3Τ και ΑΔΑΜ: 18SYMV003547965
2018-08-08 σύμβαση φύλαξης σε όλες τις πόλεις του διαθέτει δομές του Π.Θ.
75.
Το γεγονός η με αριθμ. πρωτ.: 16525/18/ΓΠ/8-8-2018 σύμβαση λήγει στις 25-9-2018 για το κτιριακό
συγκρότημα της Σχολής Επιστημών Υγείας στο Μεζούρλο Λάρισας και στις 13-10-2018 για όλα τα υπόλοιπα
προς φύλαξη κτίρια.
76.
Το γεγονός ότι από 25-9-2018 και 13-10-2018 δεν θα υπάρχει φύλαξη λόγω λήξης της σύμβασης.
77.
Τη με αριθμό 16525/18/ΓΠ/8-8-2018, ΑΔΑ: 6ΤΩ1469Β7Ξ-Ε3Τ και ΑΔΑΜ: 18SYMV003547965 201808-08 σύμβαση φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων σε όλες τις πόλεις του διαθέτει δομές το Π.Θ.
78.
Τις υποβληθείσες προδικαστικές προσφυγές και τις πράξεις με αριθμό 693/2018 και 735/2018 του
Προέδρου του 5ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, οι οποίες θα εκδικαστούν στις 16.07.2018 και 18.07.2018 αντίστοιχα.
79.
Την απόφαση με αρ. Α287/2018 (αρ. πρωτ. Π.Θ.13136/18/ΓΠ/25.06.2018) του 5ου Κλιμακίου της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία αναστέλλεται η διαδικασία του Διαγωνισμού
18085/17/ΓΠ/28.11.2018, πλέον των αποφάσεων 605/18 και 606/18 της ΑΕΠΠ καθώς την αίτηση αναστολής
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας της εταιρείας «SWEDISH», με σχετική πράξη κατάθεσης προς το
Διοικητικό Εφετείο Λάρισας με αριθμό ΑΝΜ42/13-8-2018 και ημερομηνία εκδικάσεως της αίτησης την
11/9/2018 και ώρα 12μ.
80. Την 202/21-09-2018 (ΑΔΑ: ) απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ για την έγκριση της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης Διαγωνισμού, για την ανάδειξη χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) για την ανάδειξη αναδόχου
που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του
Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά βάσει τιμής και ειδικότερα α) για το κτιριακό συγκρότημα της Σχολής Επιστημών Υγείας στην πόλη
της Λάρισας για διάστημα 84 ημερών και β) για τα κτιριακά συγκροτήματα στις πόλεις του Βόλου, Τρικάλων,
Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα 66 ημερών συνολικού προϋπολογισμού 73.646,69 € χωρίς Φ.Π.Α. και
91.321,89 € με Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με το συμβατικό τίμημα της σύμβασης με (ΑΔΑ: 6ΤΩ1469Β7Ξ-Ε3Τ) και
(ΑΔΑΜ: 18SYMV003547965 2018-08-08) λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα
(εκκρεμοδικία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 18085/17/ΓΠ/28-11-2018 (ΑΔΑΜ:17PROC002330048
2017-11-30)ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας με εκδίκαση στις 11-9-2018) για την αναθέτουσα
αρχή, διότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Καλούμε
Τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης έτους 2018 του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία Διαπραγμάτευσης,
σύμφωνα με το εδαφ. γ της παρ.2 της Οδηγίας του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής και ειδικότερα α) για το κτιριακό συγκρότημα της
Σχολής Επιστημών Υγείας στην πόλη της Λάρισας για διάστημα 84 ημερών και β) για τα κτιριακά
συγκροτήματα στις πόλεις του Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα 66 ημερών συνολικού
προϋπολογισμού 73.646,69 € χωρίς Φ.Π.Α. και 91.321,89 € με Φ.Π.Α 24%
Ο συνολικός Προϋπολογισμός ανά κτίριο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα 1 .
CPV: 79713000-5

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

κτίρια

ΗΜΕΡΗ
ΣΙΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α

ΗΜΕΡΗΣ
ΙΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΕ
Σ
ΦΥΛΑΞ
ΗΣ
ΜΗΝΟΣ
ΟΚΤΩΒ
ΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗ
Σ
ΜΗΝΟΣ
ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟΥ
2018
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ΗΜΕΡΕ
Σ
ΦΥΛΑΞ
ΗΣ
ΜΗΝΟΣ
ΝΟΕΜΒ
ΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΕΣ
ΦΥΛΑΞΗ
Σ
ΜΗΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒ
ΡΙΟΥ
2018

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΩΝ
φύλαξης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
Σ
ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΔΑ: 63ΟΡ469Β7Ξ-ΑΚ9

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ
ΚΗ
ΤΕΦΑΑ

84,64
84,64

104,96
104,96

2.574,53
2.574,53

17

30

19

66

3.192,42

17

30

19

66

30

19

66

5.586,38

6.927,11

10.664,85

13.224,42

4.990,98

6.188,82

4.003,65

4.964,52

2.853,97

3.538,92

13.044,39

16.175,04

10.664,85

13.224,42

3.192,42

84,64

104,96

2.574,53

3.192,42

17

ΓΕΩΠΟΝΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓ
Η
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ
Η
ΜΑΤΣΑΓΓΟ
Υ
ΜΕΖΟΥΡΛΟ
Υ
ΠΑΠΑΣΤΡΑ
ΤΟΥ

161,59

200,37

4.914,87

6.094,44

17

30

19

66

75,62

93,77

2.300,19

2.852,24

17

30

19

66

60,66

75,22

1.845,08

2.287,90

17

30

19

66

43,24

53,62

1.315,18

1.630,82

17

30

19

66

155,29

192,56

4.658,60

5.776,66

30

30

19

84

161,59

200,37

4.914,87

6.094,44

17

30

19

66

Π.ΑΡΕΩΣ

161,59

17

30

19

66

ΛΑΜΙΑ

200,37

4.914,87

6.094,44

1.331,15

32.587,25

40.408,19

5

5.586,38

6.927,11

5.586,38

6.927,11

10.664,85

13.224,42

73.646,69

91.321,90

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς φύλαξη κτιρίων /κτιριακών εγκαταστάσεων.
Προσφορά που θα περιλαμβάνει ορισμένα μόνο από τα κτίρια /κτιριακά συγκροτήματα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με Αριθμ.
Πρωτ.3925/18/ΓΠ/08-03-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC002779715).
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί παρουσία των ενδιαφερομένων ή των εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, στον 1ο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος
Παπαστράτου, επί των οδών Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο την 24-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:30 από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την με Αριθμ. πρωτ.
11593/18/ΓΠ/06-06-2018 (ΑΔΑ:ΩΛΖ8469Β7Ξ-ΛΤΓ) απόφασης του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να υποβάλουν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, οικονομική προσφορά
ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται μέχρι τις 24-092018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων 3ος όροφος Κτίριο Παπαστράτου.
Μετά το πέρας της ως άνω αναγραφόμενης ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και
δεν θα αξιολογηθούν.
Επιπλέον οφείλουν να επισυνάψουν στην προσφορά τους τον πίνακα ανάλυσης των οικονομικών στοιχείων της
προσφοράς όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0892α του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και ειδικότερα
την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αριθμ. πρωτ. 2512/18/ΓΠ/15-2-2018 (ΑΔΑ:72ΔΓ469Β7Ξ-Ρ1Χ )
(ΑΔΑΜ:18REQ003013745) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 52.
Η παρούσα πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης θα αναρτηθεί στο site του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr (Διαγωνισμοί) και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Υπόδειγμα)
Προς
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / EMAIL
ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας της
διαπραγμάτευσης
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Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι για την φύλαξη των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ……………… πρόσκληση
ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης
Διαγωνισμού υποβάλλω την οικονομική μου προσφορά ως ακολούθως:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΚΤΙΡΙΟ/ΚΤΙΡΙΑΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Προσφερόμενη
τιμή φύλαξης
για εξήντα έξι
(66) ημέρες με
ΦΠΑ 24%
αριθμητικώς

1

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

2

ΤΕΦΑΑ

3

ΛΑΜΙΑ

4

ΓΕΩΠΟΝΙΑ

5

ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

6

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

7

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

8

ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ

9

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

10

Π.ΑΡΕΩΣ

Προσφερόμενη τιμή
φύλαξης για εξήντα έξι (66)
ημέρες με ΦΠΑ 24%

Προσφερόμενη
τιμή φύλαξης για
ογδόντα τέσσερις
(84) ημέρες με
ΦΠΑ 24%

ολογράφως

αριθμητικώς

Προσφερόμενη τιμή
φύλαξης για ογδόντα
τέσσερις (84) ημέρες με
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα / Υπογραφή
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου
εκπροσώπου

8

ολογράφως

Συνολική
Προσφερόμενη
τιμή με Φ.Π.Α.
24%

Συνολική
Προσφερόμενη
τιμή με Φ.Π.Α.
24%

αριθμητικώς

ολογράφως

ΑΔΑ: 63ΟΡ469Β7Ξ-ΑΚ9

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΤΙΡΙΟ

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Μεικτές αποδοχές προσωπικού

2

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ

3

Επίδομα αδείας

4

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ επιδόματος
αδείας

5

Δώρο Πάσχα

6

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου
Πάσχα

7

Δώρο Χριστουγέννων

8

Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ δώρου
Χριστουγέννων

9

Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων
σε άδεια

10

Σύνολο εργατικών με εργοδοτικές
εισφορές

11

Κόστος διοικητικής υποστήριξης

12

Εργολαβικό κέρδος

13

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεις

14

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € ) (άνευ ΦΠΑ)

15

Σ Υ Ν Ο Λ Ο, ( € )(συμπ. ΦΠΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ
ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ
47 ΗΜΕΡΕΣ

Επισημαίνεται ότι οι πίνακες ανάλυσης για κάθε κτίριο πρέπει να συμφωνούν με την
συνολική προσφερόμενη τιμή του οικονομικού φορέα.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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