
 
 
 
 
 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ     

Μυτιλήνη, 17.05.2018 
A.Π. 3342α 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3342β/17.05.2018 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΕΡΑ – ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» 

 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή 
Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη 
Υπηρεσία διεξαγωγής διαγωνισμού: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου, 
Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος 
Στοιχεία Επικοινωνίας: τηλ. 22410 99026, 22410 99074, Fax: 22410 99029 
e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr URL: www.aegean.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου τηλ. : 
2241099026, fax:2241099029, Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr Διαμαντάρα Μαρία / Φραντζής 
Φιλήμων, τηλ.: 2241099074, frantzis@aegean.gr 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Περιγραφή: Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία μίας αερόψυκτης αντλίας 
θερμότητας, αέρα – νερού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο 
Είδος σύμβασης: προμήθεια / υπηρεσία 
Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): 42511110-5 «Αντλίες θερμότητας» & 
50730000-1 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων» 
Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι 
Κατανομή σε τμήματα: Όχι 
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι 
Διάρκεια σύμβασης: 515 ημερολογιακές ημέρες 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Όροι που αφορούν τη σύμβαση: 

i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης 
ii. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, όπως περιγράφεται στο 

άρθρο 4.1 της διακήρυξης 
iii. Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.1.2 της 

διακήρυξης 
Κύριοι όροι της χρηματοδότης και πληρωμής ή / και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς 
διατάξεις: 
Χρηματοδότηση: Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 2014ΣΕ54600041 
Πληρωμή: ο τρόπος πληρωμής όπως περιγράφεται στο άρθρο 5.1 της διακήρυξης 
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση: ο όμιλος οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται από την Αναθέτουσα Αρχή να έχει 
λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει προσφορά 

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων 
σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: περιγράφονται στα 
άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 της διακήρυξης και αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ 
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Οικονομικής και Δημοσιονομική ικανότητα: περιγράφονται στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης 
Τεχνική ικανότητα: περιγράφονται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Διαδικασία που επιλέγη για την ανάθεση: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  
Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η Αναθέτουσα Αρχή: Αριθμός 
διακήρυξης διαγωνισμού 3342β/2018 
Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης: www.promitheus.gov.gr 
Τρόπος λήψης εγγράφων: οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού 
ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54) 
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων: οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι 
και 05/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00  
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά: Ελληνική 
Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν  
την προσφορά τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Στις 12/06/2018, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 15.00 της αυτής ημερομηνίας 
Η έντυπη υποβολή προσφορών γίνεται, έως 15/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 της 
αυτής ημερομηνίας στη δ/νση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος 
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 09.00 πμ της αυτής ημερομηνίας. Θα γίνει μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 
σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής 
Ισχύς των προσφορών: Τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών, από την 
επομένη της υποβολής των προσφορών 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Σχετίζεται η σύμβαση με πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο στα Κοινοτικά ταμεία: Όχι 
Διαδικασίες προσφυγής: 
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με υποβολή 
προσφυγών: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Ρόδου, Δημοκρατίας 1, 85132 
Ρόδος 
Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν 
τον ανάδοχο και δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των 705,45€ μετά την προκοστολόγηση που 
πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα βαρύνουν την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Ο Πρύτανης 
Του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 
Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης 
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