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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461272-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Βόλος: Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου
2018/S 203-461272
Προκήρυξη σύμβασης
Έργα
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
Βόλος
382 21
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τ. Οικονομάκη 61, 382
21 Βόλος
Τηλέφωνο: +30 2421074900
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: texnikes@uth.gr
Φαξ: +30 2421074961
Κωδικός NUTS: EL613
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.uth.gr
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45214400
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II.1.3)

Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Με το έργο, με τίτλο: «Κτιριακές εγκαταστάσεις Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», θα
2

κατασκευαστούν 3 κτίρια συνολικής επιφάνειας 17.603,63 μ (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων χώρων,
2

εμβαδού 6.770,63 μ ), στα οποία θα χωροθετηθούν λειτουργίες, που αφορούν στη διδασκαλία και την έρευνα
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (15 εργαστήρια, 17 αίθουσες διδασκαλίας και 3 αμφιθέατρα), αλλά και 44
γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού. Το προαναφερόμενο υπόγειο θα είναι ενιαίο για τα 3 κτίρια
και θα καλύπτει τις ανάγκες σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (99 θέσεις), Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και σε
αποθηκευτικούς χώρους.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 774 193.55 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL613
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Βόλος, Νομός Μαγνησίας.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 27 000 000,00 EUR και αναλύεται σε: Δαπάνη εργασιών
16 651 388,89 EUR, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 2 997 250,00 EUR, απρόβλεπτα
(ποσοστού 9 % επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 1 768 377,50 EUR, αναθεώρηση 357
177,16 EUR και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. ποσοστού 24 %) 5 225 806,45 EUR.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 21 774 193.55 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 1000
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών, δύναται να εγκριθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities 1» χρηματοδοτείται δε
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 0462, Κ.Α. 2017ΣΕ04620016.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
παρ 3 Ν.4013/2011), της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 Ν.4412/2016) και της κράτησης 6‰ (άρθρο 53 παρ. 7 του
Ν.4412/2016).

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην
κατασκευή έργων κατηγορίας «Οικοδομικών» και «Ηλεκτρομηχανολογικών» και, που είναι εγκατεστημένα:
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 Σ.Δ.Σ., στον 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ.
1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του N.4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια, που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
Όσον αφορά στην καταλληλότητα, για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής
τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία-ίες έργου, που προαναφέρθηκαν (άρθρο
21 της διακήρυξης). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρημ/κή επάρκεια, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να ικανοποιούν τα
ακόλουθα Α, Β, Γ και Δ κριτήρια:
Α) Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται:
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α) είτε η εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.4412/2016, ήτοι στην 5η τάξη και άνω
στην κατηγορία «Οικοδομικών» και, στην 4η τάξη και άνω στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων
β) είτε η εγγραφή στο Μ.Ε.ΕΠ., στην κατηγορία-ίες έργου του άρθρου 21 της διακήρυξης, εφόσον τηρούν και τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, για τους αλλοδαπούς προσφέροντες.
Για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, κατά αντιστοιχία
με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, στην τάξη και κατηγορία του Μ.Ε.ΕΠ.,
να διαθέτουν τουλάχιστον την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
— σε αντιστοιχία με την 5η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
i) ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 2 250 000,00 EUR
ii) αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 135 000,00 EUR
iii) αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 135 000,00 EUR
iv) αξία παγίων ελάχιστου ύψους 450 000,00 EUR,
— σε αντιστοιχία με την 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον:
i) ιδία κεφάλαια ελάχιστου ύψους 750 000,00 EUR
ii) αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους 45 000,00 EUR
iii) αξία μηχανολογικού εξοπλισμού ελάχιστου ύψους 45 000,00 EUR
iv) αξία παγίων ελάχιστου ύψους 150 000,00 EUR.
Για τις περ. i, ii, iii και iv, διευκρινίζεται ότι: Από τα ιδία κεφάλαια εξαιρούνται τα ποσά του μετοχικού κεφαλαίου,
για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής τους και πιστοποίησής τους από τις εποπτικές
αρχές. Στα ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια), συμπεριλαμβάνονται τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα
και τα επενδυτικά ακίνητα. Λαμβάνεται η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των
μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, που συνδέονται άμεσα με την κατασκευαστική
δραστηριότητα του φορέα (κατασκευή τεχνικών έργων). Επίσης, περιλαμβάνεται η αξία του hardware, καθώς
και ο λοιπός εξοπλισμός, που απαιτείται για τη λειτουργία του (περιφερειακές συσκευές, Η/Υ), αλλά σε καμία
περίπτωση δεν συνυπολογίζεται η αξία του software και ο λοιπός εξοπλισμός γραφείων. Ως πάγια, ορίζεται το
άθροισμα των ακινήτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (περ. ii και iii).
Ειδικά, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν
τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.3669/2008, όπως ισχύει.
Τα επόμενα κριτήρια Β, Γ και Δ ισχύουν τόσο για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ, όσο και για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και συγκεκριμένα:
Β) Πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ελάχιστο κύκλο εργασιών ίσο ή ανώτερο των 10 000 000,00 EUR, χωρίς
Φ.Π.Α., ετησίως, κατά τις 3 πιο πρόσφατες οικονομικές χρήσεις (2015 - 2016 - 2017), με δυνατότητα ετήσιας
απόκλισης ανά χρήση έως 30 %, τηρουμένης της συνθήκης του συνόλου του ελαχίστου κύκλου εργασιών της
τριετίας, ήτοι των 30 000 000,00 EUR.
Γ) Πρέπει να μην έχουν περισσότερες από 1 φορά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) οικονομικής χρήσης, μετά από
(συμπεριλαμβανομένων) φόρους, τόκους και αποσβέσεις, στις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015 - 2016 2017), τηρουμένης της συνθήκης του θετικού αθροίσματος του ως άνω οικονομικού αποτελέσματος της τριετίας.
Δ) Πρέπει να πληρούν τους εξής δείκτες βιωσιμότητας, για την οικονομική χρήση 2017:
— ιδία κεφάλαια - καθαρή θέση / σύνολο υποχρεώσεων πλέον προβλέψεων > 0,5,
— κυκλοφορούν ενεργητικό - κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1,2.
Τα ως άνω οικονομικά μεγέθη, λαμβάνονται όπως ορίζονται, σύμφωνα με τα υποδείγματα και τις πρόνοιες
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014, για το αντίστοιχο μέγεθος των επιχειρήσεων.
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III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να ικανοποιούν τα
ακόλουθα:
— για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ, απαιτείται,
α) είτε η εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.4412/2016 ήτοι στην 5η τάξη και άνω
στην κατηγορία «Οικοδομικών» και, στην 4η τάξη και άνω, στην κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών» έργων
β) είτε η εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), στην κατηγορία-ίες έργου του άρθρου
21 της διακήρυξης, εφόσον τηρούν και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, για τους αλλοδαπούς
προσφέροντες,
— για τους αλλοδαπούς προσφέροντες, απαιτείται κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, κατά
αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ στην τάξη και κατηγορία του
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), να διαθέτουν τουλάχιστον την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα:
– για την κατηγορία «Οικοδομικών» στην οποία υπάγεται το έργο, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει κατά την
υποβολή της προσφοράς, να διαθέτει τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία, με το εγγεγραμμένο ανά
βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο
107 του Ν.3669/2008, ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση: τουλάχιστον τρεις (3) τεχνικούς Μ.Ε.Κ.
Δ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και τέσσερεις (4)
τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή τρεις (3) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας, έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας
και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας, τρεις (3) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’
βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας
– για την κατηγορία «Ηλεκτρομηχανολογικών» στην οποία υπάγεται το έργο, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει
κατά την υποβολή της προσφοράς, να διαθέτει τεχνικό προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία, με το εγγεγραμμένο
ανά βαθμίδα του «Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο
άρθρο 107 του Ν.3669/2008, ήτοι κατά αντιστοιχία για τη βασική στελέχωση: τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας και
τέσσερεις (4) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας ή δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας, έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ’
βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ’ βαθμίδας, τρεις (3) τεχνικούς
Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας.
Να διαθέτουν αθροιστικά, εμπειρία, την τελευταία τριετία, για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε τοις εκατό
(25 %) του κύκλου εργασιών, για τη ζητούμενη δυναμικότητα του φορέα, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’
της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.3669/2008 και πέντε τοις εκατό (5 %), για κάθε πρόσθετη κατηγορία
έργων.

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Για τη 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 435 480,00 EUR.
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.
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Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016, κατ’
ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2) της διακήρυξης και πρέπει να ισχύουν
μέχρι τις 27.9.2019.
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.
III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4)

Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 27/11/2018
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/12/2018
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση, στα έγγραφα της σύμβασης, στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί», της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.uth.gr (Αρχική Σελίδα → «Διαγωνισμοί»). Εφόσον έχουν ζητηθεί
εγκαίρως, ήτοι έως τις 15.11.2018, 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 21.11.2018.
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VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία, για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής, είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά,
βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την
Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, ύψους 15 000,00 EUR, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε
περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της, κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π., μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»:
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α) κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017·
β) ειδοποιεί, παρέχει πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 365 του
Ν.4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της
αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων
ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής.
VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/10/2018
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