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Αθήνα, 01/06/2016 
Αρ. πρωτ.: 3422 

ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ΝΝοο

ΠΠΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
115522//22001166  

για την επιλογή αναδόχου για:   

««ΑΑνναακκααίίννιισσηη  ΓΓρρααφφεείίωωνν»»  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 
2. Την με αρ. πρωτ. 3421/01-06-2016 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 16REQ004501606), για την 

πραγματοποίηση του έργου, προϋπολογισμού μέχρι ποσού 17.150,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 
21.266,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ έτους 2016, 
κωδ. αριθμός 2014ΣΕ54600078 «Προσθήκες, Επισκευές και Συντηρήσεις στα κτίρια του 
ΟΠΑ», KAE 9322.10. 

3. Την με αρ. πρωτ. 0285/1/01-06-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με την 
οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 21.266.00 € σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 
79ΚΩ469Β4Μ-ΤΞΣ, ΑΔΑΜ: 16REQ004502475). 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την Ανακαίνιση Γραφείων, προϋπολογισμού 
ποσού μέχρι 21.266.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 14/06/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Τμήμα Επιμελητείας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76 ισόγειο, προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των 
προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων. 
 

Επισημαίνεται ότι για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται επίσκεψη στον χώρο μετά από 
ραντεβού με τους μηχανικούς του Πανεπιστημίου

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: 

 στα τηλέφωνα 210 8203718-719-720, 
προκειμένου να λάβουν οι υποψήφιοι γνώση των επί τόπου συνθηκών και να παραλάβουν τα 
συνημμένα στην παρούσα σχέδια. 

www.aueb.gr  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 (άρθρο 5) στην Ελληνική γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση, επί 
ποινή αποκλεισμού) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Τμήμα Επιμελητείας, με τα στοιχεία 
του διαγωνισμού, του διαγωνιζόμενου και αναφορά στα εσωκλειόμενα στο σφραγισμένο 
φάκελο της προσφοράς. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η αποστολή των προσφορών μπορεί να γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 
Πατησίων 76 

GR-10434 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η προσφορά να περιέρχεται 
στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του ΟΠΑ (κτίριο Διοίκησης, ισόγειο) μέχρι 13/06/2016 (την 
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού) ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 
μ.μ. 

α.  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
γ.  Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ.  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) θα τοποθετούνται δύο (2) 

υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία με ποινή αποκλεισμού  

 
και ειδικότερα τα εξής: 

Στον υποφάκελο Α΄ τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Δικαιολογητικά

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία δηλώνεται η αποδοχή 
των όρων της διακήρυξης. 

: 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει 
ότι υποχρεούται να προμηθεύσει τα συνεργεία του με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 
μέτρα ατομικής προστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και να λάβει όλα τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας  για την αποφυγή ατυχημάτων. 
Επιπλέον, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας 
κατά τη διάρκεια των εργασιών, καθώς και της χρήσης των μέτρων ατομικής προστασίας από τα 
συνεργεία του και καμία ευθύνη δεν έχει το ΟΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος. 

- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι 
έχει πλήρη γνώσει των συνθηκών και των παραμέτρων του έργου και ότι τις έχει λάβει υπόψη 
του κατά τη σύνταξη της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του. 

- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα 
ασφαλίσει τα συνεργεία του και ότι οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ίδιο.  

- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος εγγυάται την 
καλή λειτουργία των προμηθευομένων ειδών για τρία έτη τουλάχιστον. 

- Λίστα αντίστοιχων έργων υπό μορφή πίνακα με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας πελατών. 
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- Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού 
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Έργων, καθώς τεχνικά εγχειρίδια με 
επισήμανση στα προσφερόμενα μοντέλα. 

Τεχνική Προσφορά: 

- Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων από τον ανάδοχο εργασιών σύμφωνα με 
την τεχνική περιγραφή του Τμήματος Έργων, η οποία έχει ως εξής: 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την ανακαίνιση των 4 γραφείων του ισογείου  και 
του γραφείου των ομοτίμων στο 1ο όροφο της αριστερής πτέρυγας του κεντρικού κτιρίου 
του ΟΠΑ, καθώς και του διαμερίσματος του 6ου

A. Η ανακαίνιση στο κεντρικό κτίριο θα είναι τόσο στα οικοδομικά όσο και στα Η/Μ 
και θα περιλαμβάνει: 

 ορόφου του κτιρίου του ΟΠΑ επί της οδού 
Πατησίων 80 που θα χρησιμοποιείται σαν γραφεία ομοτίμων.  

1. Άνοιγμα θύρας επικοινωνίας διαστάσεων 1,50Χ2,15 και σε όλο το πάχος της 
τοιχοποιίας ή όσο είναι η υπάρχουσα θύρα εισόδου μεταξύ των γραφείων 2 και 3. 
Στο κάτω μέρος αφού καθαριστεί η τοιχοποιία καλά θα γίνει προμήθεια και 
τοποθέτηση μαρμάρινης ποδιάς πάχους 2cm. Επίσης στο κενό κούφωμα θα γίνει 
προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης κάσας με ίδια εργαλεία που φέρουν οι κάσες 
εισόδων και τα ίδια πρεβάζια (μορφής και τελειωμάτων με τάκους) αφού 
προηγουμένως γίνει ενίσχυση για να εξασφαλιστεί το πάνω μέρος της τοιχοποιίας. 
(μία θύρα) 

2. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων PVC ετερογενή πάχους 
τουλάχιστον 2mm διαστάσεων 0,21mΧ1,21m με επιφάνεια τριβής 0,3mm 
απομίμησης ξύλου ευρωπαϊκών προδιαγραφών και προέλευσης κατάλληλο για 
επαγγελματικούς χώρους. Θα επιστρωθούν τα δάπεδα των 4 γραφείων του 
ισογείου και του 1 στον πρώτο όροφο. 

3. Στα ξύλινα σοβατεπιά θα κολληθούν λωρίδες από το ίδιο υλικό και η γωνία θα 
στοκαριστεί με ειδική σιλικόνη για κάλυψη των κενών όπου υπάρχουν.  

4. Τα πλακίδια θα κολληθούν με καλής ποιότητας μαγνητική κόλα αφού 
προηγουμένως γίνει προετοιμασία της επιφάνειας (καλός καθαρισμός και 
εξομάλυνση). 

5. Στις πόρτες στα τελειώματα των πλακιδίων θα τοποθετηθεί ειδικό προφίλ μεταξύ 
μωσαϊκού και PVC. 

6. Θα γίνει επιμελής επισκευή όλων των ξύλινων κουφωμάτων των 5 γραφείων (4 
γραφεία ισογείου και 1 του πρώτου ορόφου) ήτοι θυρών εισόδων, παραθύρων, 
ρολών και εντοιχισμένων ερμαρίων δίπλα στις εισόδους των γραφείων. 

7. Η λειτουργία των ξύλινων κατασκευών θα είναι πολύ καλή και θα αντικατασταθούν 
ότι θα απαιτηθεί, όπως μεντεσέδες, σύρτες κλειδαριές κλπ. 

8. Όπου υπάρχουν σωλήνες κλιματισμού που τρέχουν δίπλα στα παράθυρα αυτές θα 
καλυφθούν όπως έχει γίνει στο παράθυρο του γενικού γραμματέα του 
Πανεπιστημίου. 

9. Μετά τις επισκευές θα γίνει μάζεμα των διαφόρων ελεύθερων καλωδίων μέσα σε 
κανάλια ηλεκτρολογικά και στη συνέχεια προμήθεια χρωμάτων και χρωματισμός 
των οροφών, των τοίχων και των κουφωμάτων σε χρώματα που θα υποδειχθούν 
από την υπηρεσία. 

10. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων για αντικατάσταση 
των παλαιών υπαρχόντων, κατάλληλων για τους συγκεκριμένους χώρους εργασίας 
με μεταλλικό καθρέφτη, τύπου φθορίου και θα φέρουν από δύο λάμπες LED T8 
120cm 18w. Στα 4 γραφεία του ισογείου θα τοποθετηθούν  από 3 τεμάχια. Στο 
γραφείο στον πρώτο όροφο θα τοποθετηθούν ίδια φωτιστικά αλλά ψευδοροφής 
διαστάσεων όσο τα υπάρχοντα.  

11. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων fan coils δαπέδου για αντικατάσταση παλαιών 
υπαρχόντων αφού προηγουμένως γίνει έλεγχος αποχετεύσεων και συνδέσεων και 
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διακοπτών οι οποίοι θα πρέπει να αντικατασταθούν. Θα χρησιμοποιηθούν οι 
υπάρχουσες σωληνώσεις και ηλεκτρολογικές συνδέσεις. Τέλος θα γίνει και 
αντικατάσταση των μονώσεων στα σημεία που θα γίνουν εργασίες.  
Τα fan coil θα πρέπει: 
 Να είναι δαπέδου και μεταλλικά. 
 Να έχουν ισχύ τουλάχιστον 6KWστη ψύξη και 8KW στη θέρμανση. 
 Να έχουν φυγοκεντρικό ανεμιστήρα χαμηλής στάθμης θορύβου. 
 Να έχουν ενσωματωμένο χειριστήριο με θερμοστάτη και διακόπτη τριών 

ταχυτήτων. 
 Να διαθέτουν κοινό στοιχεία ψύξης – θέρμανσης τριών σειρών.  
 Να προσάγουν αέρα από πάνω  και να αναρροφούν αέρα από κάτω.  
 Να διαθέτουν φίλτρο το οποίο να είναι αφαιρούμενο και πλενόμενο. 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν : 
 Τη προμήθεια και τοποθέτηση των νέων μηχανημάτων στους χώρους. 
 Την αποξήλωση και απομάκρυνση των παλαιών μηχανημάτων από τους 

χώρους.  
 Όλες τις απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.  
 Τη σύνδεση και θέση σε λειτουργία των μηχανημάτων. 
 Όλες τις απαραίτητες εργασίες για τη τοποθέτηση, σύνδεση και θέση σε 

λειτουργία των μηχανημάτων, ακόμη και αν δεν αναφέρονται παραπάνω. 
 Όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη τοποθέτηση, σύνδεση και θέση 

σε λειτουργία των μηχανημάτων, ακόμη και αν δεν αναφέρονται 
παραπάνω. 

B. Η ανακαίνιση στο διαμέρισμα του  6ου

1. Επισκευές όλων των ξύλινων κουφωμάτων εξωτερικών και εσωτερικών καθώς και 
όλων των ντουλαπών που χρησιμοποιούνται σαν αποθηκευτικοί χώροι. Θα γίνουν 
όλες οι απαραίτητες εργασίες πλανισμάτων, αντικατάστασης τμημάτων ή και 
εξαρτημάτων ώστε να λειτουργούν καλά και να ασφαλίζουν. 

 ορόφου του κτιρίου του ΟΠΑ επί της οδού 
Πατησίων 80 που χρησιμοποιείται σαν γραφεία ομοτίμων καθηγητών, 
περιλαμβάνει τα εξής: 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση μπαλκονόπορτας επάλληλης αλουμινίου προκειμένου 
να αντικατασταθεί η τετράφυλλη ξύλινη μπαλκονόπορτα προς την οδό Πατησίων 
λόγω καταστροφής της με (μόνο το τζαμιλίκι) επάλληλο αλουμινίου 
θερμοδιακοπτόμενο και διπλά τζάμια. Η ξύλινη κάσα θα διατηρηθεί και θα 
χρησιμοποιηθεί σαν ψευδόκασα αφού προηγουμένως επενδυθεί με λαμαρίνα 
αλουμινίου. Οι αρμοί θα στοκαριστούν με αρμόστοκους με μεγάλη προσοχή και 
έντεχνα. Θα χρησιμοποιηθούν κλειδαριές αρίστης ποιότητας και τα ράουλα θα 
είναι βαρέως τύπου. Ο οδηγός των συρόμενων στο τελείωμα θα φέρει ανοξείδωτο 
τμήμα και όχι αλουμίνιο. Το ξύλινο ρολό θα παραμείνει και θα επισκευαστεί ώστε 
να λειτουργεί καλά χωρίς κανένα πρόβλημα.  

3. Θα γίνει έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τακτοποίηση καλωδίων καθώς 
και αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων ή εξαρτημάτων ώστε να λειτουργούν 
καλά και με ασφάλεια. 

4. Θα γίνει προμήθεια χρωμάτων και χρωματισμός όλων των επιφανειών (οροφών, 
τοίχων), κουφωμάτων (εξωτερικών και εσωτερικών) και ντουλαπών (εσωτερικά και 
εξωτερικά). Επιπλέον θα χρωματιστεί και το ξύλινο ρολό που θα παραμείνει στη 
μεγάλη μπαλκονόπορτα. 

Όλες οι προμήθειες και οι εργασίες θα εκτελεστούν με μεγάλη προσοχή ώστε να μη 
δημιουργηθούν προβλήματα στον εξοπλισμό των γραφείων ο οποίος θα παραμείνει στους 
χώρους που θα γίνουν οι εργασίες. Υπεύθυνος για τη μετακίνηση και προστασία του 
εξοπλισμού με νάιλον είναι ο ανάδοχος. Οι χώροι θα παραδοθούν τελείως καθαροί προς 
χρήση και όλα τα παλαιά υλικά θα απομακρυνθούν από τους χώρους.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υποβολή της προσφοράς του να επισκεφτεί τους 
χώρους που θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες και να λάβει γνώση για τις επιτόπου 
συνθήκες. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των διερχομένων και 
των εργαζομένων.  

Οτιδήποτε άδειες απαιτηθούν εκδίδονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.  
 
 
Στον υποφάκελο Β΄ τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα περιλαμβάνει όλα τα 
έξοδα εγκατάστασης μέχρι σημείου λειτουργίας από τους χρήστες. 

». 

Προσφορά που θέτει όριο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών. 
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΙ 

─ Να φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της ημερήσιας καθαριότητας στους χώρους όπου θα 
εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες. 

─ Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών μέχρι να 
χρησιμοποιηθούν, της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού, το οποίο υποχρεούται 
να έχει ασφαλισμένο και να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών 
της Υπηρεσίας κατά τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και 
μόνον αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή των πιο πάνω. Το ΟΠΑ 
απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ποινική και αστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα που μπορεί 
να συμβεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των πάσης φύσης εργασιών της παρούσας διακήρυξης, 
τόσο στο προσωπικό του αναδόχου-προμηθευτή όσο και σε τρία πρόσωπα ή αντικείμενα. Κάθε 
ευθύνη τέτοιου είδους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να 
αποκαθιστά με δαπάνες του κάθε ζημία, φθορά ή βλάβη που θα συμβεί. 

─ Να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών (προτεραιότητα, χρόνος εκτέλεσης, ωράριο) ώστε 
να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των όμορων γραφείων-κτιρίων. 

─ Για όλες τις προαναφερόμενες εργασίες καθώς και για όλες τις εργασίες που θα κριθούν 
απαραίτητες από την Υπηρεσία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί και υπερωριακά σε 
εργάσιμες και μη ημέρες και ώρες (π.χ. απογεύματα, Σάββατα, Κυριακές, αργίες κλπ.), αφού με δική 
του μέριμνα πάρει εγκαίρως άδεια από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον απαιτείται. 

─ Να κρατάει ημερολόγιο έργου και να ενημερώνει την υπηρεσία καθημερινά και εγγράφως σχετικά 
με την πρόοδο των εργασιών. Το ημερολόγιο έργου θα παραδοθεί στην υπηρεσία μετά το πέρας 
των εργασιών. 

─ Να συνεργάζεται στενά με την τεχνική υπηρεσία του ΟΠΑ και να αποδέχεται όλες τις παρατηρήσεις 
και υποδείξεις σχετικά με τη κατασκευή του έργου και την ελαχιστοποίηση της αισθητικής 
παρέμβασης στους χώρους του ΟΠΑ.  

─ Να παραδώσει το έργο άμεσα λειτουργικό. 
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─ Μετά το πέρας του έργου να παραδώσει στην υπηρεσία τα τελικά σχέδια (σε ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή) με τις θέσεις των μηχανημάτων, τις οδεύσεις των αεραγωγών και των δικτύων, 
καθώς και ηλεκτρολογικό σχέδιο συνδέσεων.  

─ Με το πέρας του έργου να αποκαταστήσει όλους τους χώρους στην προτέρα κατάσταση καθώς και 
να απομακρύνει όλα τα περιττά υλικά και σκουπίδια που θα δημιουργηθούν. 

 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στάδιο πρώτο: αξιολόγηση του υποφακέλου Α΄ ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και 
την τεχνική προσφορά και 

Στάδιο δεύτερο: αξιολόγηση του υποφακέλου Β΄ της οικονομικής προσφοράς, εφόσον η 
προσφορά έχει γίνει αποδεκτή στο πρώτο στάδιο.  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο 
προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Πανεπιστημίου. 

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Την προς εκτέλεση ανάθεση. 
β) Την τιμή. 
γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. 
δ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν: 
1) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με 

απόφαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Η  πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά από την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας των υπό προμήθεια ειδών μετά την οριστική 
παραλαβή τους. 

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών-δικαιολογητικών, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της Αναθέτουσας Αρχής 
για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της προμήθειας ή εξ αφορμής αυτού. 
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Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Η παράδοση, τοποθέτηση και καλή λειτουργία θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του 
προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό. Ο προμηθευτής υποχρεούται 
να ειδοποιεί την αρμόδια Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη ή εργασίες. Η ποιοτική, ποσοτική παραλαβή και καλή 
λειτουργία των ειδών θα βεβαιωθεί από αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο, μετά την 
τοποθέτησή τους και λειτουργία τους, με την συνδρομή αρμόδιου υπαλλήλου. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, αρχίζει η περίοδος εγγύησης σύμφωνα με 
την προσφορά του αναδόχου. 

 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή ουσιαστικούς 
λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο προμηθευτής δεν έχει ούτε 
διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του ΟΠΑ. 

 

Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα αναφέρονται 
στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης αποκλείεται για 
οποιοδήποτε λόγο. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Οι από τη σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του ΟΠΑ συμφωνούνται και 
είναι ανεκχώρητες. 

 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του μειοδότη ποινική ρήτρα για κάθε 
παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αμέσου ή 
εμμέσου ζημίας. 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της 
Αθήνας. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016 
 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Καθηγητής, Δημήτριος Γκρίτζαλης 
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