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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 

 
 

Πειραιάς    09/06/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 20153250 
 

 EΡΓΟΛΑΒΙΑ : 
 

"ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΜΟΝΩΣΕΙΣ-
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ κλπ)  ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.". 

 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ". 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 100% Π.Δ.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 
2014ΣΕ54600013)  ΚΩΔ. ΠΙΣΤ. 9322Z   

 ΤΟΠΟΣ  ΕΡΓΟΥ:    ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ   ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΡΓΟΥ 
 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προκηρύσσει Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με το 
σύστημα των επί μέρους ποσοστών εκπτώσεως κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο  τιμολόγιο  
ομαδοποιημένων τιμών, με έλεγχο  ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 
με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάδειξη μειοδότου εκτέλεσης των 
εργασιών κατασκευής του έργου, δαπάνης κατά τη μελέτη 595.075,24  € (συμπεριλαμβανομένης της 
δαπάνης του Φ.Π.Α. 23%). 
Το έργο  χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του 
ενάρ. έργου 2014ΣΕ54600013. Η Δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015  και ώρα 10.00  π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην αίθουσα της Συγκλήτου (Νο γρ. 425) του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, οδός Καραολή και Δημητρίου 80, 4

ος
 όροφος στον Πειραιά. 

 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 
 
1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ.2 γ) περ. ββ του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την 
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οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί 
λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας.  

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1
η
 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της μελέτης από τα γραφεία του Τμήματος 
Τεχνικών Έργων  του Πανεπιστημίου, οδός Καραολή και Δημητρίου  80, 1

ος
 όροφος, Νο γρ. 117, 

Αθανάσιος Πολίτης τηλ. 210.414.2062 και Μαΐστρου Βασιλική τηλ 210.414.2068 και  από  ώρες 9.00  -  
14:00  μ.μ., με καταβολή της αξίας των τευχών  20  ΕΥΡΩ  στο  ταμείο  (4

ος
  όροφος Νο γρ.  428). Η  

παραλαβή  των  τευχών  θα  γίνεται  μέχρι  και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015. 
Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς www.unipi.gr  Διακηρύξεις Τεχνικών Έργων εκτός από το έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς, το οποίο θα παραληφθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σφραγισμένο από το Τμήμα 
Τεχνικών Έργων (καταθέτοντας φωτ/φο του εργοληπτικού πτυχίου τους) με το οποίο ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Η ανωτέρω Προσφορά θα υποβληθεί στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα του Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η 
Οικονομική Προσφορά δεν θα γίνει δεκτή από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται το 2% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας του έργου, δηλ. το ποσόν των 9.676,02 € 
και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 
δηλαδή να έχουν ισχύ ισχύ τουλάχιστον μέχρι  30 Ιανουαρίου 2016 και η σχετική επιστολή θα 
απευθύνεται στο «Πανεπιστήμιο Πειραιώς».   
 

Ο Πρύτανης 
 
 
 
 

Νικόλαος Γεωργόπουλος 

 
 
 
 
 
Κοινοποίηση 
Λογιστήριο 

http://www.unipi.gr/
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