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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου: «Προσθήκη μεταλλικής στέγης στο κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) στην Πρέβεζα» με CPV: 45260000-7, προϋπολογισμού 241.824,86€(χωρίς
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ή 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η σύμβαση είναι σύμβαση έργου και συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α)Οικοδομικών 230.968,86€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ&Ο.Ε.,
απρόβλεπτα) και β)Ηλεκτρομηχανολογικών 10.856,00€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ&Ο.Ε., απρόβλεπτα).
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Αντικείμενο του Έργου: Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην προσθήκη
μεταλλικής στέγης σε υφιστάμενο κτήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) στη
θέση «Ψαθάκι» Πρέβεζας με επιστέγαση από θερμομονωτικό πάνελ στο χρώμα του χαλκού και
πλαγιοκάλυψη από γαλβανισμένη λαμαρίνα, εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας και
εγκατάσταση δικτύου συλλογής και απορροής όμβριων υδάτων.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό
ΣΑΕ 2020ΣΕ04600025 με το ποσό των 300.00,00 € και η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2021 είναι
150.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9332Γ2.
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 181672
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 παρ. 2α του Ν4412/2016.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 και ΑΝΩ
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 , 5, 6 και 7 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
της παρ. 1 (ε) 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
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τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 4.839,00€ ευρώ. Στην περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.
Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου 181672).
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/07/2021, ημέρα
Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15.00μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/07/2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Παραλαβή τευχών: 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, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 181672) καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής www.uoi.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/07/2021 η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις
15/07/2021.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία: Αναστασία Πάνου email :
anastasiapanou@uoi.gr, 2681050029 και Αλέξανδρος Μπούκας, email: aboukas@uoi.gr, 26810
50064. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την
αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
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