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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:
α) στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά και Η/Μ Α1, Α2 και 1ης τάξεως, καθώς και κοινοπραξίες
εργοληπτών εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ για έργα Οικοδομικά Α1, Α2 και 1 ης τάξεως με εργολήπτες
εγγεγραμμένων στα ΜΕΕΠ για έργα Η/Μ Α1, Α2 και 1ης τάξεως, καθώς και
β) κοινοπραξίες εμπειροτεχνών Οικοδομικών έργων με εμπειροτέχνες Η/Μ έργων εγγεγραμμένων στα
Νομαρχιακά Μητρώα εφ’ όσον έχουν την δυνατότητα λόγω προϋπολογισμού,
καλούνται να υποβάλλουν κλειστές προσφορές ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής προχείρων διαγωνισμών για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των εργασιών της εργολαβίας: Εργασίες παρεμβάσεων σε χώρους του Ά
κτιρίου του Πανεπιστημίου Πατρών, συνολικής δαπάνης εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα
ευρώ (71.340,00)€ συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. που θα γίνει στις 22/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα
10.00 π.μ. (λήξη παραδόσεως των προσφορών) στα Γραφεία της Γ.Δ.Τ.Υ.Π.Δ. (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος).
 Το έργο διέπεται από τις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων κείμενες διατάξεις.
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο.
 Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής
συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011, Φ.Ε.Κ. Α’ 204)
 Η προθεσμία περαιώσεως των εργασιών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες
 Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ - 1983ΣΕ04600001
 Οι προσφορές θα συντάσσονται επί εντύπου που είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.admin.upatras.gr/tdy και η προσφορά θα περιέχει ποσοστά εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις
εκατό (%) για όλες τις τιμές του τιμολογίου της Μελέτης.
 Οι οικονομικές προσφορές θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως μέσα σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου
πρέπει να αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
 Ο τίτλος της εργολαβίας για την οποία δίδεται η προσφορά.
 Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
 Ενώπιον της Επιτροπής απαιτείται η ένδειξη του πρωτοτύπου εργοληπτικού πτυχίου.
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 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για υπογραφή της συμβάσεως εντός 5 ημερών από της
ανακοινώσεως τηλεφωνικώς του αποτελέσματος του διαγωνισμού, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα να μην καλέσει για υπογραφή της συμβάσεως τον ανακηρυχθέντα
μειοδότη, και να αναθέσει την εκτέλεση του έργου στον αμέσως επόμενο ή να επαναπροκηρύξει
το έργο.
 Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι
στο ποσό των 1.160,00 ΕΥΡΩ.
Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το
ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επωνυμία του νομικού προσώπου
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή
παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε
(5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
 Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08
(ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 22/02/2015.
 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη
περίπτωση.
 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (βάσης και
πρόσθετης) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου από τον ανάδοχο, θα επιβληθούν οι
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες (άρθρο 49 του Ν.3669/08).
 Σημειώνεται ότι προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο, αν αυτό χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, θα
υποβάλλεται από το Παν/μιο στο ΥΠΕΠΘ σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο οποίο θα
επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του τιμολογίου όπως αυτό θα έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση των απαραίτητων
μηχανοσήμων.
Για το Πανεπιστήμιο Πατρών
Η Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
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