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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 
Πειραιάς 

τηλ 210-4142068, 
fax 210-4142007, 

e_mail : vamais@unipi.gr 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
 ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ : 

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

Εθνικού Σκέλους (ΠΔΕ) 100% (κωδικός 

έργου 2014ΣΜ04600014) 

 
 CPV 71320000-7 

 
Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 

 
Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν. 
4412/2016 (προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016). 
1. Αναθέτουσα αρχή  : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Κύριος του Έργου : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
Εργοδότης : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Προϊστάμενη Αρχή  : ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Διευθύνουσα Υπηρεσία :    ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι το Τμήμα Τεχνικών Έργων στην οποία θα κατατεθούν οι 

προσφορές: 

Οδός                                               : Καραολή και Δημητρίου 80 
Ταχ.Κωδ. : 185 34 
Τηλ. : 210 414 2068, 210 4142062 
Telefax : 210 414 2007 
E-mail            : vamais@unipi.gr 
Πληροφορίες : 210 414 2068, 210 4142062 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, 
εκτός από το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τις 3/10/2017 στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου 
Πειραιώς http://www.unipi.gr/unipi/el/tex-erg-diakhrukseis.html 
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 3/10/2017 στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών ¨Έργων, 
Καραολή & Δημητρίου 80, Νο 117, Τ.Κ.18534 Πειραιάς.  

2. Αντικείμενο της Σύμβασης 
Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η σύνταξη επικαιροποιημένων μελετών ενεργητικής και παθητικής 
πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης για το σύνολο ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων κτιρίων που στεγάζουν το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την κατάθεση των φακέλων αυτών στο αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας για την απόκτηση του κατάλληλου πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Ειδικότερα, το αντικείμενο αφορά 
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σε κτηριακές υποδομές συνολικού εμβαδού 39.308τ.μ. όπως αναφέρονται στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ και 
σύμφωνα με τη ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 27.794,35 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες 
αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

1.   5.127,81 € για μελέτη κατηγορίας 06 
2. 22.666,54 € για μελέτη κατηγορίας 09 

3.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 
3.1 Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 18 του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στο άρθρο 22.2 
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων. 
3.2 Στο διαγωνισμό καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην 
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της αναλυτικής Διακήρυξης 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. 

3.3 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης 
3.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των 
σημείων 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 
3.5 Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. 
3.6 Οι συμμετέχοντες πριν τον διαγωνισμό, υποχρεούνται να επισκεφτούν τους χώρους του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς για τους οποίους πρόκειται να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Η εν λόγω επίσκεψη θα 
τεκμηριώνεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από το τμήμα Τεχνικών ̈ Έργων του Πανεπιστημίου. Η ανωτέρω 
βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί με τον φάκελο  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:  

(α) στην κατηγορία μελετών 9 : «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες», απαιτείται 

τουλάχιστον ένας μελετητής Β΄ Τάξης πτυχίο και άνω. 

(β)  την κατηγορία μελετών 6: «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών ¨Έργων», απαιτείται τουλάχιστον ένας 

μελετητής A΄ Τάξης πτυχίο και άνω. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

4.Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής 
παραλαβής και την απόκτηση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε εβδομήντα (70) ημέρες. 
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, μεταγενέστερο χρόνο 
έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  

Στον ανάδοχο δεν χορηγείται προκαταβολή  
5. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το έργο/μελέτη 2014ΣΜ04600014 και κωδικός πίστωσης ΚΑΕ 9362Γ. 

6.Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής. 

7.Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α (άρθρο 15.2 αναλυτικής διακήρυξης). 

8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει τιμής.  

9.Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 13/10/20171 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  έως την 17/10/2017 Επίσης μέχρι την 
ημέρα αυτή, οι  οικονομικοί φορείς μπορούν να ενημερώνονται για το “φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης” 
που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του.   

10. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 19η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.., στο Κτίριο 
επί της Οδού Καραολή και Δημητρίου 80, 1ος όροφος, Νο 117 (τμήμα Τεχνικών Έργων) κατά την οποία θα 
ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει 
να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

11. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής Προσφορών. 

12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Σύγκλητο. 

 Πειραιάς  2 Οκτωβρίου 2017 
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   Η Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων 

 

 Χαρίκλεια  Μπράβου  Βασιλική Μαΐστρου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
με την από 27 Σεπτεμβρίου 2017 (συνεδρία 1η) απόφαση της Συγκλήτου 

 
Ο Πρύτανης 

 
 
 
 

Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος 
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