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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Βόλος 16 / 01 / 2019
ΕΡΓΟ:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΘΝΙΚΟ
ΣΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΑΕ 546, Κ.Α. 2014ΣΕ54600034
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00ΕΥΡΩ
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ»
1α.

Αναθέτουσα αρχή:
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ (Κωδικός NUTS: EL613)
Τηλ.: 24210 74502, Fax: 24210 74614, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.uth.gr

1β.

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Αρμόδια για πληροφορίες):
«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 61, Τ.Κ. 38221, ΒΟΛΟΣ (Κωδικός NUTS: EL613)
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 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 (ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ → “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ”). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως,
ήτοι έως την 30η/01/2019 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 5/02/2019.

3.

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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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4.

Κωδικός CPV 45259000-7: Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

5.

Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Καρδίτσα, Τρίκαλα, Κωδικός NUTS: EL611

6.

α) Αντικείμενο Σύμβασης:

ΕΡΓΟ

β) Περιγραφή/αντικείμενο σύμβασης:

Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και η επισκευή και
συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων των κτηρίων του
Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα και των κτηρίων
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
στα Τρίκαλα.

γ) Διαχωρισμός σε τμήματα:

ΟΧΙ

7.

Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός του έργου είναι
300.000,00€ με ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:
γ ια εργ ασ ίες ,
177 .7 37 ,1 6 €
γ ια γ ενικά έξοδα και όφ ελος εργ ολάβου 18%
31. 99 2, 69 €
γ ια απρόβλεπτες δαπάνες 15%
31. 45 9, 48 €
γ ια αναθεώρησ η
746 ,1 5 €
γ ια Φ.Π.Α. 24%
58. 06 4, 52 €
8. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

9.

Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών: τριακόσιες πενήντα (350) ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή 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.
Όσον αφορά την 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 Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες 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.
Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου
22 της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του
άρθρου 22 Α και Β της Διακήρυξης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.
Όσον αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που σχετίζονται με την οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο
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άρθρο 22 Γ και Δ της Διακήρυξης αντίστοιχα, καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να
ικανοποιούν τόσο οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ όσο και οι αλλοδαπές εργοληπτικές
επιχειρήσεις.
11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
12. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 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 άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
13. α) Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 του ν.4412/2016).
β) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του
υποσυστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της
διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 11η/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.
γ) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
15η/02/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.
14. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά
15. Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα από τη Συλλογική Απόφαση Ε546 και τον Κωδικό Έργου
2014ΣΕ54600034 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΠΚ 1984ΣΕ04600020)».
16. Προδικαστικές Προσφυγές: 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 ΑΕΠΠ 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
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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' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, ύψους 1.209,68ευρώ 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 ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη
ενέργεια.
17. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
18. 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 4.838,00ευρώ.
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.
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 την 11η/09/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Εκδίδονται δε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17Α της Διακήρυξης.
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.
19. Δημοσιεύσεις:
1. Η προκήρυξη σύμβασης και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.uth.gr), σύμφωνα με το
άρθρο 2 της παρούσας.
3. Η παρούσα Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66
ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για
την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.
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