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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 18579/18-12-2018
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
για το σύνολο των ειδών/εργασιών για την αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων
ξύλινων θυρών, αλουμινένιων υαλόθυρων και υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση
νέων αλουμινένιων, σε αίθουσες διδασκαλίας, στη Φοιτητική Κατοικία (Α & Β γειτονιά),
Εστιατορίου, Εμπορικού Κέντρου, Πρυτανείας, Κεντρικού Κυλικείου και γραφείων των
κτηρίων της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου με τα ακόλουθα στοιχεία:
1)Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Ελλάδα. Τηλ +30 28310 77940, Fax:
+30 2831077960, URL:http//www.uoc.gr, αρμόδιος υπάλληλος: Κυβέλη Καρνιαβούρα, Email: karniaboyra@admin.uoc.gr
2) Σύμβαση προμήθειας.
3) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη www. Promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
4) Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών : Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
5) Τίτλος «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΘΥΡΩΝ,
ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ ΥΑΛΟΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΩΝ, ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΣΤΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Α & Β ΓΕΙΤΟΝΙΑ), ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ,
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
Το αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει την αποξήλωση και μεταφορά κατεστραμμένων
ξύλινων θυρών, αλουμινένιων υαλόθυρων και υαλοστασίων, προμήθεια και τοποθέτηση νέων
αλουμινένιων, σε αίθουσες διδασκαλίας, στη Φοιτητική Κατοικία (Α & Β γειτονιά), Εστιατορίου,
Εμπορικού Κέντρου, Πρυτανείας, Κεντρικού Κυλικείου και γραφείων των κτηρίων της
Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αναλυτική διακήρυξη
Δεν επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές για τμήμα ειδών/εργασιών.
6) Η διάρκεια της συμβάσεως ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της .
7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν το αναλυτικό κείμενο της
Διακήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής (Ι΄-ΙΙ΄- ΙΙΙ – ΙV’) από το διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.uoc.gr και εναλλακτικά από την Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου , Τμήμα
Προμηθειών, 74100 Ρέθυμνο υπεύθυνη κ. Κ. Καρνιαβούρα, τηλ.2831077940, fax : 2831077960 email: karniaboyra (ώρες 09:00 με 14:00). Η αναλυτική Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
δημοσιεύεται επίσης και στην Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Επίσης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ
δημοσιεύεται το κυρίως σώμα της διακήρυξης ενώ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο τύπο η παρούσα
περίληψη της διακήρυξης.
9) Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για σύνολο των ειδών/εργασιών είναι
πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά
(589.694,40 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%)
10) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και την 01/02/2019, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 17.00 (5 μ.μ.) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 36 και 37 του Ν. 4412/2016 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 15 της με αρ.
56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» αλλά και των όρων της αναλυτικής διακήρυξης . Κατάθεση
έντυπων προσφορών μέχρι 06/02/2019 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης των
προσφορών που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά και εντύπως ορίζεται η 07/02/2019
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά και πρέπει να ακολουθούν πιστά τις
απαιτήσεις της αναλυτικής διακήρυξης κατ΄ελάχιστο και επί ποινής αποκλεισμού.
11) Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στην
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου- Τμήμα Προμηθειών, τέσσερεις εργάσιμες μέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στις 07/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.00 και μπορούν να παρίστανται όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
12) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που:
-προέρχονται από χώρες της Ε.Ε., Ε.Ο.Χ., Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή Συνεταιρισμοί εμπορίας, ή Ενώσεις Προμηθευτών των
παραπάνω προσώπων και σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 1 της διακήρυξης.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής
13) Λόγοι αποκλεισμού : Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των 73, 74 & 80 του Ν.
4412/2016 και των απαιτήσεων των άρθρων και παραρτημάτων της αναλυτικής Διακήρυξης.
14) Απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων :
1. . Βεβαίωση Τράπεζας πιστοληπτικής ικανότητας τουλάχιστον 300.000,00 €.
2. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι
κυριότερες παραδόσεις 1) προμήθειας & τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου, με
συντελεστή θερμοπερατότητας Uw κουφώματος συνολικά κατά ΚΕΝΑΚ Uw ≤ 3,19 W/(m2K)
για τα τέσσερα (4) προηγούμενα έτη του διαγωνισμού (2017-2016-2015-2014) που θα πρέπει
να ξεπερνά συνολικά (προσθετικά) το ποσό των €150.000,00 και 2) γενικά προμήθειας &
τοποθέτησης κουφωμάτων αλουμινίου (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ) για τα τέσσερα (4)
προηγούμενα έτη του διαγωνισμού (2017-2016-2015-2014) που θα πρέπει να ξεπερνά
συνολικά (προσθετικά) το ποσό των €250.000,00. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει απαραίτητα
και επί ποινής αποκλεισμού τα στοιχεία
του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης
του ποσού της σύμβασης
3. Αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εξασφάλιση της ποιότητας:
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν στον φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς) επί ποινής απόρριψης τα κάτωθι:
α) Αποδεικτικά έγγραφα αιτήσεις δικαιολογητικών και εγγράφων στην αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.
συμφωνίας με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά
έντυπα κ.λ.π.)
β) Πιστοποιήσεις (αναδόχου & ειδών) όπως ζητούνται αναλυτικά στην διακήρυξη
Λεπτομερείς απαιτήσεις δικαιολογητικών και εγγράφων στην αναλυτική διακήρυξη του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξίας είναι αποδεκτή η άθροιση της ανωτέρω
ικανότητας των μελών της.
15) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες (270 ημέρες) από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού
16) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου
με το 2% του προϋπολογισθέντος ποσού χωρίς Φ.Π.Α . Για την υπογραφή της σύμβασης
απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% του
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συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης θα απαιτηθεί εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας από την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
17) Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών- εργασιών.
18) H σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Αναδόχου
θα χρηματοδοτηθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματο ΣΑΕ 546.
19) Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, πρέπει πριν την υπογραφή της σύμβασης
να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού
δικαίου, και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
20) Προδικαστικές Προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως (ηλεκτρονικά) και εξετάζονται από
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τα άρθρα 345-374 του Ν.
4412/2017 & του Π.Δ. 39/2017
21) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA).
22) Ημ/νία αποστολής της προκήρυξης για δημοσίευση στην ΕΕΕΚ: 18/12/2018
[Ρέθυμνο, 18 /12/2018]

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
α.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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