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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
4412/2016, για την επιλογή αναδόχου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» με προϋπολογισμό εργασιών 468.765,99 ευρώ (χωρίς 
το Φ.Π.Α.). Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην παροχή τεχνικών υπηρεσιών επίβλεψης των 
αρχιτεκτονικών και των έργων Πολιτικού Μηχανικού κατά την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)».
Το έργο κατατάσσεται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71000000-
8 (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης), 
71247000-1(Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών), 71251000-2 (Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες επίβλεψης κτιρίων).

2. Χρηματοδότηση: Η παροχή υπηρεσίας  χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης 
μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων «Hellenic Universities Ι»  από την ΣΑΕ 046/2 Κ.Α. 2017ΣΕ04620012 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις

3. Προκήρυξη σύμβασης του έργου απεστάλη την 12/02/2019 για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης - Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 15-2-2019 στον ειδικό, δημόσια 
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των λοιπών σχεδίων και τευχών  της μελέτης 
του έργου της Κατασκευής του Κτιρίου Κοινωνικών Επιστημών (Μυτιλήνη), στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Πληροφορίες παρέχονται από την Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
στα τηλέφωνα: 22510-36154 και 36004, αρμόδιοι υπάλληλοι: κος Ιγνάτιος Κοτζαγκιόζης και κος 
Γεώργιος Μάτσος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (fax επικοινωνίας: 22510-36159). 

5. Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι τις 
29/03/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 04/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00π.μ..

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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6. Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς: Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα 
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική φόρμα του υποσυστήματος.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα αναγράφει την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία 
υπηρεσίας και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 95 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 6 (αρχιτεκτονικές μελέτες) 
και 8 (στατικές μελέτες) της περ. 2, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016  και που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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) 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 περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
μελετών.

9. Κριτήρια επιλογής: Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, οι 
οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην 
σχετική διακήρυξη.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
του έργου χωρίς Φ.Π.Α., ύψους 9.300 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι και 
τις 29-10-2020

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12.  Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι όση και η 
διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)».

13. Προκαταβολές: Δεν προβλέπονται

14. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου. 
Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

15. Κατακύρωση δημοπρασίας: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη 
Αρχή (Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αιγαίου η οποία έχει μεταβιβάσει την εν λόγω αρμοδιότητα στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. απόφαση της Συγκλήτου 9400/26-
09-2018  (ΦΕΚ Β’ 4507/12-10-2018)
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16. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Μυτιλήνη,  Φεβρουάριος  2019

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης
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