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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΚ. 04/2017)
ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο
υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε» εκτιμώμενης αξίας 75.729,42 (πλέον Φ.Π.Α.)
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310996823, Telefax:2310-996810, E-mail: admin-ggdtym@ad.auth.gr, Ιστοσελίδα: www.auth.gr), προκηρύσσει
ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την
επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού
δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε», σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τους όρους της σχετικής διακήρυξης (04/2017) και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Κωδικός CPV: 45351000-2
Κωδικός NUTS Φορέα: EL522
Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: EL522
- Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 93.904,48 Ευρώ και αναλύεται σε :
Δαπάνη Εργασιών: 55.806,50 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 10.045,17 Ευρώ
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 9.877,75 Ευρώ
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α., 24%): 18.175,06 Ευρώ
2. 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, στο
ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα www.auth.gr/news/tenders της αναθέτουσας αρχής. Εφόσον έχουν
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 08/01/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 10/01/2018.
Πληροφορίες Προκήρυξης: 2310-996823 (κα. Κ. Ματσούκα)
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18
της διακήρυξης 04/2017, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος όπου περιέχονται :
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η προσκόμιση γίνεται με κατάθεση σε
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής
διακήρυξης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2018 ημέρα
Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:30 μ.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Ιανουαρίου 2018
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
4. - Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης της παρ. 2α του άρθρου 95 του
Ν.4412/2016.
- Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά.
- Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
- Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης.
- Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97
του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (09) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
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5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα
Οικοδομικών εργασιών στην Α1 τάξη και Α1 τάξη και άνω τάξης για έργα κατηγορίας
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών 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.
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 ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 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 (πχ κοινοπραξία).
6. 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 1.514,59 (χιλίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών) ευρώ και
απευθύνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
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.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 14-11-2018.
Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δε θα χορηγηθούν.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
8. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της
διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής
των προσφορών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 4.3 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
9. Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
10. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει εγκριθεί με την υπ. αρ 3450/08-11-2017 (ΑΔΑ:7ΞΨΤ46Ψ8ΧΒ-Γ1Ζ και
ΑΔΑΜ17REQ002214134) απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ .
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ.
11. Η παρούσα προκήρυξη επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Θεσσαλονίκη, 19-12-2017

Despoina
- Γεν. Δ/νση Τ.Υ. και Μηχ/σης
- Δ/νση Προγραμματισμού, Μελετών και Klavanidou
Εκτέλεσης Έργων
Εσωτερική Διανομή

- Τμήμα Γραμματείας ΓΔΤΥΜ

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Digitally signed by Despoina Klavanidou
DN: c=GR, l=Thessaloniki, o=Aristotle
University of Thessaloniki, ou=School of Law,
ou=Class A - Private Key created and stored
in hardware CSP, cn=Despoina Klavanidou,
email=dklavani@law.auth.gr
Location: Thessaloniki
Date: 2017.12.19 12:44:53 +02'00'

Δέσποινα Κλαβανίδου
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής

Ω.03.150.01_12.12.17

2

