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Κοζάνη, 17-09-2020
Αριθμ. Πρωτ.: 379

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Σχεδιασμού Οργάνωσης
και Ανάπτυξης

Διεύθυνση:

Πάρκο Αγίου Δημητρίου
Κοζάνη ΤΚ. 50100
Πληροφορίες: Βάγια Γούλα
Τηλέφωνο:
2461056355
Email:
vgoula@uowm.gr

Έργο: «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Νέου
Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ
ΕΡΓΟ: 2019ΣΕ04600069

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση εξωτερικού
χώρου Νέου Διοικητηρίου του ΠΔΜ στα Κοίλα Κοζάνης», με CPV: 45233222-1, 45316100-6 και NUTS:
EL53 Δυτική Μακεδονία.
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 120.967,74 Ευρώ (καθαρή αξία) και αναλύεται
σε: α) Δαπάνη Εργασιών 89.143,51€, β) Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.045,83€, γ)
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 15.778,40€ που
αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Συνολικός
προϋπολογισμός: εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00 €) (καθαρή αξία 120.967,74 και ΦΠΑ 24%
29.032,26) και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ046 και ενάριθμος
2019ΣΕ04600069.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Κοζάνη – στις 06 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
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
με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 92633 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών γίνεται με το άρθρο 3 της Διακήρυξης.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016 για το σύστημα «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα
τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού» με συμπλήρωση της αντίστοιχης
ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας αυτήν, στον ηλεκτρονικό χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της
προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
Τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02-10-2020, ημέρα
Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06-10-2020, ημέρα Τρίτη. Ως ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και θα διενεργηθεί από την αρμόδια
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Επιτροπή Διαγωνισμού στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην Κοζάνη (πάρκο Αγ. Δημητρίου 2,
2ος όροφος, τηλ. 2461056355, αρμόδια κ. Βάγια Γούλα).
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο θα εφαρμοσθεί το άρθρο 18 της
Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων 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).
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην
κατηγορία/ες έργου του άρθρου 21 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι
(2.420,00) ευρώ, ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από το χρόνο ισχύος των προσφορών, ήτοι έως
02-05-2021.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών, ήτοι έως 02-04-2021.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διακήρυξης, τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
του έργου.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: Στέφανος Γαζέας, τηλ. 2461056367 και Βάγια Γούλα, τηλ.
2461056355.
Κοζάνη 2020
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
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