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     Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                       Κοζάνη,  22/ 07/2021 

                                        Αρ. Πρωτ.: 7169 

                                        
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   

        κ α ι  Μ Η Χ Α Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ                                    Προς: 

Πληροφορίες: Γούλα Βάγια                                                                    1. Επωνυμία: ΑΤΡΑΠΟΣ ΑΤΕ 

Τηλ: 2461056355                                                                                                   Τηλέφωνο: 24610 38284                                                                                             

e-mail: vgoula@uowm.gr                                                                                     e-mail: info@atraposate.gr 

                                                                                                       2. Επωνυμία: Θ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ 

                                                                     Τηλέφωνο: 24610 34846 

                                                                                e-mail: tmavrid@hotmail.com 

                                                                                                                               3. Επωνυμία: ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ 

                                                                      Τηλέφωνο: 2467029485 

                                                                               e-mail: odobeton@otenet.gr 

ΘΕΜΑ :  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ » 

Αξιότιμοι,  

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την προσφορά σας για την κατασκευή του τεχνικού έργου δομημένης 

καλωδίωσης στην πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης με βάση την Τεχνική Περιγραφή και τα συνοδευτικά 

Τεύχη του Παραρτήματος. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οπότε η 

προσφορά σας σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι το πολύ ίση με την προϋπολογισθείσα αξία. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Από τους προσκεκλημένους υποψηφίους ζητείται να καταθέσουν: 

i) αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό  

ii) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 ν. 4412/2016  

iii) Οικονομική Προσφορά  

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 29-07-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 (ημερομηνία 

λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα 

Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56305, 56304.      

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Καθηγητής, Ιορδανίδης Γεώργιος 

mailto:vgoula@uowm.gr
mailto:info@atraposate.gr
mailto:tmavrid@hotmail.com
mailto:odobeton@otenet.gr
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Προσφορά 

του (επωνυμία διαγωνιζόμενου) 

για το έργο: «Κατασκευή Δομημένης καλωδίωσης στην πανεπιστημιούπολη στη ΖΕΠ Κοζάνης» 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στην 

παρούσα Πρόσκληση. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

κατά τα οριζόμενα έγγραφα σύμβασης και τευχών της παρούσας.  

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) το συμφωνητικό  

β) η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

γ) η αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

στ) η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους,  

ζ) η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

η) το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  

θ) το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.  

 

1.2 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27-07-2021 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 28-07-2021 

 

2. Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι η περιοχή του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη 
πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να 
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συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει 
κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, μετά την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό 
συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 
εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσης.  

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σ’ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα (γραμμικό κατ’ ελάχιστο, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  

Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 
άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

3. Προσωπικό του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών 
που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της προσφοράς του. Η 
εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του 
εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 
κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της 
ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο 
στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν.4412/2016). 

4. Εφαρμοστέα νομοθεσία 

4.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Του ν. 4782/2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ν. 4412/2016 - άρθρο 50, άρθρα 53, 54, 55  

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 
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- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- - Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 

μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

 

4.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

4.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 

προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 

την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

4.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

5. Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 

5.1. Το έργο χρηματοδοτείται: 

α) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2021) έργο: 2019ΣΕ04600070 (ποσό 60.700 €) 

β) από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΚΑΕ 9749-Α (ποσό 13.700 €) 
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5.2. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.  

5.3. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

5.4. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

6. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021.  

7. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  

Το εν λόγω έργο αναφέρεται σε εργασίες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης και των απαιτούμενων 

πριζών UTP διπλής απόληξης. Οι πρίζες και τα καλώδια θα είναι αριθμημένα και πιστοποιημένα.  

Οι κατηγορίες εργασιών που θα υλοποιηθούν στο εν λόγω έργο είναι:  

Α) Οικοδομικές εργασίες  

- Διάτρηση τοιχοποιίας  

- Επαναφορά της τοιχοποιίας  

Β) Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες  

- Τοποθέτηση καναλιών  

- Καλώδιο δικτύου cat. 5e  

- Διπλές πρίζες UTP  

Στόχος των εργασιών που θα υλοποιηθούν, είναι η δημιουργία δικτύου δομημένης καλωδίωσης για τα 

κτίρια του Πανεπιστημίου στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.  

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016. 

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

9. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
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97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

11. Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 3.β) και 3.γ) του Ν.4782/2021.  

12. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προσκεκλημένοι υποψήφιοι φορείς της παρούσας πρόσκλησης, οι οποίοι 
σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικών (60.000,00 € + ΦΠΑ). 

 

13. Λόγοι αποκλεισμού  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας, ή οι λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4412/2016 όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 22.Α των πρότυπων τευχών προκηρύξεων - διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

 

14. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

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/-ιες έργου του άρθρου 12 της παρούσας. 

 

15. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να τηρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο). 

 

14. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 (α) του Ν. 4412/2016. 

 

15. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται 

 

16. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)  

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή 
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 
είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  
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 17. Αποδεικτικά μέσα ποιοτικής επιλογής  

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις 
νόμιμες προϋποθέσεις  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), για κάθε 
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

 

18. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία: 

I. Βεβαίωση για την απόδειξη της τάξης Μ.Ε.Ε.Π., στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών. 

II. Ενημερότητα Πτυχίου για συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση που δε 

υπάρχει ενημερότητα πτυχίου θα πρέπει να προσκομιστούν τα αποδεικτικά που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτή   

III. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των μελών της εργοληπτικής επιχείρησης 

IV. Φορολογική ενημερότητα 

V. Ασφαλιστική ενημερότητα 

VI. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

 

19. Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. Ζ1/ΠΣ52/20-07-2021 

απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

1. Γενικά 

Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης 
πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του 2ου εξαμήνου του 2021. 

Τα αντικείμενα του παρόντος έργου είναι: 

1. η διασύνδεση με καλώδια οπτικών ινών των τριών κτιρίων εκπαίδευσης και των δύο φρεατίων 
αναμονής για μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου, με το κεντρικό κτίριο Διοίκησης, 

2. η εγκατάσταση νέων καλωδίων οπτικών ινών εντός των κτιρίων και 

3. η εγκατάσταση καλωδίων χαλκού σε προκαθορισμένα σημεία, για τη διασύνδεση συσκευών 
ασύρματης δικτύωσης. 

Αναλυτικά περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες. 

2. Περιγραφή Έργου 

2.1 Οπτικές ίνες μεταξύ κτιρίων 

Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) καλωδίων οπτικών ινών, συνολικού μήκους περίπου 3.900μ καθώς και 

κατανεμητών, μεταξύ κτιρίων στην Πανεπιστημιούπολη στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης. 

2.1.1 Συνοπτικά 

Το έργο αποτελείται συνοπτικά από τα παρακάτω υποέργα: 

1. Διασύνδεση του κτιρίου “Πτέρυγα Α” με το κτίριο Διοίκησης, με ένα καλώδιο 24 οπτικών ινών 

2. Διασύνδεση του κτιρίου “Πτέρυγα Β” με το κτίριο Διοίκησης, με ένα καλώδιο 24 οπτικών ινών 

3. Διασύνδεση του κτιρίου “Πτέρυγα Γ” με το κτίριο Διοίκησης, με ένα καλώδιο 24 οπτικών ινών  

4. Διασύνδεση του βόρειου σημείου αναμονής με το κτίριο Διοίκησης με δύο καλώδια 24 οπτικών 
ινών  

5. Διασύνδεση του νότιου σημείου αναμονής με το κτίριο Διοίκησης με δύο καλώδια 24 οπτικών 
ινών 
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2.1.2 Όροι εγκατάστασης – Απαιτήσεις  

Για το έργο θα χρειαστούν οι παρακάτω προμήθειες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α (α) Περιγραφή (β) 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 Υλικά  

1.1.1 
Καλώδιο οπτικών ινών θωρακισμένο συμβατικό ελαφρού 
(ΚΟΙ ΣΕΤ) τύπου 24/G652d με κεντρικό στέλεχος 
προστασίας. Ποσότητα: περίπου 3.900μ (κατ’ εκτίμηση).  

1.1.2 

Όλα τα καλώδια θα είναι θωρακισμένα συμβατικά 
ελαφρού (ΚΟΙ ΣΕΤ) τύπου 24/G652d με κεντρικό στέλεχος 
προστασίας. Θα εγκατασταθούν εντός των υφιστάμενων 
σωληνώσεων και θα πρέπει να τερματιστούν, να 
μετρηθούν και να πιστοποιηθούν. 

1.1.3 
Οριζόντιος κατανεμητής ικριώματος (patch panel FO) 1U 
19’’ 12*LCD πλήρης. Ποσότητα: 14 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.2 Passive Installation Cabling 

1.2.1 
Τοποθέτηση ΚΟΙ σε πλαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ32 mm 
ή Φ40 mm ή Φ50 mm με εμφύσηση πεπιεσμένου αέρα σε 
νέο δίκτυο. Ποσότητα: 3.900μ (κατ’ εκτίμηση) 

1.3 Passive Installation 

1.3.1 
Εγκατάσταση και συναρμογή κουτιού τερματισμού ΚΟΙ ή 
micro-KOI (ODF). Ποσότητα: 14 

1.4 Passive Network Installation  

1.4.1 

Τερματισμός 24 ΚΟΙ ή 24 micro-ΚΟΙ μη μονοκυκλωματικής 
διαχείρισης σε οπτικό κατανεμητή κέντρου ή ΜΟΔ (ONU) 
σε εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση ή σε κτίριο. 
Ποσότητα: 14 

1.5 Εργασίες Μέτρησης, Εγκατάστασης και Πιστοποίησης 

1.5.1 
Μετρήσεις Οπτικών Ινών με ODTR και πομποδέκτη 
(Optical Power Meter). Ποσότητα: 336 

1.5.2 
Εγκατάσταση εντός του υφιστάμενου δικτύου 
σωλήνωσης που αποτελείται από σωλήνες με εσωτερικές 
ραβδώσεις και αντοχή σε μέγιστη πίεση >8ATM. 

1.5.3 

Για το τμήμα των καλωδίων που πρόκειται να 
εγκατασταθεί εκτός του υφιστάμενου δικτύου 
σωλήνωσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν ειδικές 
σωληνώσεις και σχάρες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
μέχρι το σημείο τερματισμού.  

1.5.4 Αρίθμηση και σήμανση όλων των καλωδίων 

1.5.5 
Μέτρηση και πιστοποίηση του συνόλου των νέων 
καλωδίων 
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2.2 Οπτικές ίνες εντός κτιρίων 

2.2.1 Συνοπτικά: 

 

Στα τέσσερα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, υπάρχουν 

εγκατεστημένα καλώδια οπτικών ινών κατηγορίας OM1.  

 

Αντικείμενο της παρούσης διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η εγκατάσταση, στις ίδιες ακριβώς θέσεις, νέων 

καλωδίων οπτικών ινών κατηγορίας OM3, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα συμμόρφωσης (πίνακας 2.2.2) και σύμφωνα με τις ποσότητες που περιγράφονται στον πίνακα 

2.2.2.Α 

 

• Εγκατάσταση έξι (6) νέων καλωδίων οπτικών ινών OM3 στο κτίριο Διοίκησης 

• Εγκατάσταση δεκαοκτώ (18) νέων καλωδίων οπτικών ινών OM3 στο κτίριο “Πτέρυγα 1” 

• Εγκατάσταση τριών (3) νέων καλωδίων οπτικών ινών OM3 στο κτίριο “Πτέρυγα 2” 

• Εγκατάσταση δεκαεπτά (17) νέων καλωδίων οπτικών ινών OM3 στο κτίριο “Πτέρυγα 3” 

 

2.2.2 Όροι εγκατάστασης – Απαιτήσεις  

 

 

 

 

 

Α/Α (α) Περιγραφή (β) 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 
Τα νέα καλώδια οπτικών ινών θα τοποθετηθούν στις ίδιες 
ακριβώς οδεύσεις με τα υφιστάμενα καλώδια οπτικών 
ινών. 

1.2 
Σε κάθε όδευση, θα υπάρχει το υφιστάμενο καλώδιο OM1 
μαζί με το νέο κατηγορίας OM3, ίδιου μήκους 

1.3 
Θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία όλων των νέων καλωδίων, 
από πιστοποιημένο εξοπλισμό και θα παραδοθεί 
αναλυτική αναφορά για κάθε ίνα 

1.4 

Θα ελεγχθεί η καλή λειτουργία όλων των υφιστάμενων 
καλωδίων οπτικών ινών και UTP για να διαπιστωθεί ότι 
δεν προκλήθηκε οποιαδήποτε βλάβη κατά τη διάρκεια 
των εργασιών 

1.5 
Τα νέα καλώδια οπτικών ινών θα τερματιστούν σε 
οπτικούς κατανεμητές LC 

1.6 
Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει σε 
υφιστάμενα ικριώματα, τους απαιτούμενους οπτικούς 
κατανεμητές, μεγέθους 1U 

1.7 

Όλα τα καλώδια οπτικών ινών είναι κατηγορίας OM3, 
G50/125, LC/LC, έτοιμα για τράβηγμα σε τοίχο (με 
προστατευτικό περίβλημα), με τερματισμό LC. Ο αριθμός 
των ινιδίων σε κάθε καλώδιο καθώς και θέση που θα 
τοποθετηθεί φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2.2.2.Α 

1.8 
Τα χαρακτηριστικά του κάθε καλωδίου φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα 2.2.2.Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2.Α – ΚΑΛΩΔΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ PRE-TERM F.O. G50/125 OM3 LC/LC 

ΑΑ Κτίριο Είδος καλωδίου Αριθμός ο.ι. Μέτρα Άκρο Α Άκρο Β 

1 Διοίκηση PRE-TERM. F.O. 4 4 84 Τμήμα Δικτύων DATA ROOM 

2 Διοίκηση PRE-TERM. F.O. 12 12 82 DBA-01 DATA ROOM 

3 Διοίκηση PRE-TERM. F.O. 12 12 112 DBB-01 DATA ROOM 

4 Διοίκηση PRE-TERM. F.O. 12 12 100 DBB-02 DATA ROOM 

5 Διοίκηση PRE-TERM. F.O. 12 12 84 DBD-01 DATA ROOM 

6 Διοίκηση PRE-TERM. F.O. 12 12 86 DBE-01 DATA ROOM 

7 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 62 AA-01 AAC-01 

8 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 50 AA-02 AAC-01 

9 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 38 AA-03 AAC-01 

10 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 71 AA-04 AAC-01 

11 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 60 AA-05 AAC-01 

12 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 30 AA-06 AAC-01 

13 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 35 AA-07 AAC-01 

14 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 67 AB-01 ABC-01 

15 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 54 AB-02 ABC-01 

16 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 41 AB-03 ABC-01 

17 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 30 AB-04 ABC-01 

18 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 12 AB-05 ABC-01 

19 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 73 AB-06 ABC-01 

20 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 64 AB-07 ABC-01 

21 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 4 4 36 AB-08 ABC-01 

22 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 12 24 50 AAC-01 DATA ROOM 

23 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 12 24 56 ABC-01 DATA ROOM 

24 ΠΤ1 PRE-TERM. F.O. 12 12 77 AYC-01 DATA ROOM 

25 ΠΤ2 PRE-TERM. F.O. 12 12 30 BA-01 DATA ROOM 

26 ΠΤ2 PRE-TERM. F.O. 12 12 36 BB-01 DATA ROOM 

27 ΠΤ2 PRE-TERM. F.O. 12 12 40 BC-01 DATA ROOM 

28 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 32 CA-01 CAC-01 

29 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 43 CA-02 CAC-01 

30 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 55 CA-03 CAC-01 

31 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 63 CA-04 CAC-01 

32 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 55 CA-05 CAC-01 

33 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 33 CA-06 CAC-01 

34 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 34 CA-07 CAC-01 

35 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 30 CB-01 CBC-02 

36 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 30 CB-02 CBC-02 

37 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 41 CB-03 CBC-02 
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38 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 54 CB-04 CBC-02 

39 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 62 CB-05 CBC-02 

40 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 51 CB-06 CBC-02 

41 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 4 4 37 CB-07 CBC-02 

42 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 12 24 46 CAC-01 DATA ROOM 

43 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 12 24 55 CBC-02 DATA ROOM 

44 ΠΤ3 PRE-TERM. F.O. 12 12 76 CYC-01 DATA ROOM 

 

2.3 Καλώδια UTP εντός κτιρίων 

2.3.1 Συνοπτικά 

Στα τέσσερα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να εγκατασταθούν συνολικά 

συσκευές ασύρματης δικτύωσης (access points). Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η προμήθεια 

των απαραίτητων υλικών και η εγκατάσταση καλωδίωσης, κατάλληλης για τη διασύνδεση και την 

τροφοδοσία των συσκευών αυτών. 

• Εγκατάσταση καλωδίου UTP σε τριάντα τρία (33) σημεία στο κτίριο Διοίκησης 

• Εγκατάσταση καλωδίου UTP σε τριάντα πέντε (35) σημεία στο κτίριο “Πτέρυγα 1” 

• Εγκατάσταση καλωδίου UTP σε τριάντα επτά (37) σημεία στο κτίριο “Πτέρυγα 2” 

• Εγκατάσταση καλωδίου UTP σε τριάντα τέσσερα (34) σημεία στο κτίριο “Πτέρυγα 3” 

• Εγκατάσταση καλωδίων UTP στο δώμα του κτιρίου Διοίκησης (1 καλώδιο) 

 

Συνοπτικός Πίνακας με το πλήθος καλωδίων που απαιτούνται: 

 

Πίνακας 2.3.2.Α – Πλήθος καλωδίων ανά κτίριο 

Κτίριο Πλήθος καλωδίων 

Κτίριο Διοίκησης 33 

Πτέρυγα Α 35 

Πτέρυγα Β 37 

Πτέρυγα Γ 34 

Δώμα Κτιρίου 

Διοίκησης 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 140 
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2.3.2 Όροι εγκατάστασης – Απαιτήσεις  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι κατόψεις με τα σημεία στα οποία πρέπει να καταλήγει το ένα άκρο του κάθε καλωδίου θα σταλούν με 
ηλεκτρονικό μήνυμα (email) σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του προς τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης (techsrv@uowm.gr). 

  

Α/Α (α) Περιγραφή (β) 

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.1 
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων καλωδίων 
συνεστραμμένων ζευγών Cat6 

1.2 
Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι κατηγορίας 6, με επίσημη 
πιστοποίηση EN 50346 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801 

1.3 
Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι κατηγορίας 6, με επίσημη 
πιστοποίηση EN 50346 ή εναλλακτικά ISO/IEC 11801 

1.4 
Όδευση νέων καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών Cat6 
στα σημεία που φαίνονται στις κατόψεις, από το 
κοντινότερο ικρίωμα 

1.5 

Τερματισμός του ενός άκρου του κάθε καλωδίου, σε 
υφιστάμενη μετώπη μικτονόμησης (patch panel) στο 
κοντινότερο ικρίωμα και του άλλου άκρου σε RJ45 στο 
σημείο εγκατάστασης του Access Point 

1.6 
Το κάθε καλώδιο πρέπει να μετρηθεί, να πιστοποιηθεί και 
να αριθμοδοτηθεί 

1.7 

Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε 
κανάλια, ή στις ψευδοροφές σε ειδικές σωληνώσεις, 
στερεωμένες σε σταθερά σημεία (οροφή, κολώνες, 
δοκάρια) 

1.8 
Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι καλωδιώσεις να έχουν 
τις απαιτούμενες βάσει αντίστοιχων διεθνών προτύπων 
αποστάσεις από καλωδιώσεις ισχύος. 

1.9 
Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι οργανωμένα με χρήση 
εξαρτημάτων συγκράτησης σε όλο το μήκος τους 

1.10 
Όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να τερματίζουν και στις δύο 
άκρες τους, σύμφωνα με Τ568B pin/pair assignment 

1.11 
Τα καλώδια σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να έχουν 
προστατευτική επένδυση PVC ή άλλο υλικό ανάλογης 
προστασίας και αντοχής. 

1.12 
Θα παραδοθεί αναλυτική αναφορά με τις μετρήσεις και 
την θέση του κάθε καλωδίου 

1.13 
Σε όλα τα καλώδια, κατά την όδευση τους θα 
προστίθενται κατάλληλες ετικέτες σε εμφανή σημεία με 
ενδείξεις για το είδος και τα άκρα του καλωδίου 

mailto:techsrv@uowm.gr
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 Ειδικοί όροι 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει τις παρακάτω απαιτήσεις του έργου και να συμμορφωθεί με αυτές. 

1. Οι προσκεκλημένοι ενδιαφερόμενοι, επιβάλλεται να επισκεφθούν τους χώρους του Πανεπιστημίου 
στην περιοχή ΖΕΠ, συνοδεία εκπροσώπου του ΠΔΜ, για να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 
απαιτούμενων εργασιών. Το κλείσιμο ραντεβού θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας στο 
techsrv@uowm.gr. Το ΠΔΜ θα εκδίδει βεβαίωση για την επίσκεψη, η οποία θα πρέπει να επισυναφθεί 
στην τεχνική προσφορά, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. 

2. Δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές από διαγωνιζόμενους που δεν έχουν επισκεφθεί τα κτίρια του 
ΠΔΜ. 

3. Λεπτομέρειες σχετικά με τα σημεία που πρόκειται να διασυνδεθούν, παρέχονται μετά από αίτημα  των 
υποψήφιων αναδόχων προς το Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου. 

4. Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση οποιαδήποτε φθοράς τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

5. Σε όλα τα παραπάνω έργα όταν περιλαμβάνουν καλώδια, κατά την όδευση τους θα προστίθενται 
κατάλληλες ετικέτες σε εμφανή σημεία με ενδείξεις για το είδος και τα άκρα του καλωδίου 

6. Για το τμήμα των καλωδίων που πρόκειται να εγκατασταθεί εκτός του υφιστάμενου δικτύου 
σωλήνωσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν ειδικές σωληνώσεις και σχάρες σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα μέχρι το σημείο τερματισμού. 

7. Στα παραδοτέα θα συμπεριλαμβάνονται τεκμηρίωση μετρήσεων και σχεδιάγραμμα των οδεύσεων του 
συνόλου των καλωδίων σε μορφές DWG και PDF. 

8. Εγγύηση καλής λειτουργίας για οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε αστοχία υλικού ή υπαιτιότητα του 
αναδόχου κατά την εγκατάσταση: 3 έτη 

9. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης που οφείλεται σε αστοχία υλικού ή υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 
την εγκατάσταση: 2 ημέρες 

10. Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ο ανάδοχος θα πρέπει 
να έχει προβεί στις κατάλληλες συνεννοήσεις με τους προμηθευτές για την έγκαιρη παράδοση των 
υλικών. 

11. Η προσφορά αφορά το σύνολο του έργου. 

 

mailto:techsrv@uowm.gr
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