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Ηράκλειο 21/12/2018
Α. Πρωτ. 18855

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
(Αρ. Αναλυτικής Διακήρυξης 18854/21-12-2018)
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή
διαδικασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και β) τους
όρους της διακήρυξης και το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 με σκοπό την επιλογή
αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης " Υποβολή πρότασης για τη διαμόρφωση
χώρων του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης ", και κριτήριο
ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της "πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής", συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 7.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (9.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.), για μελέτη κατηγορίας 7 (ειδική αρχιτεκτονική) Α' τάξης πτυχίου και άνω.
Η υπόψη σύμβαση θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.Ε. ) 0419 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης για το έτος 2018.
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αναθέτουσα Αρχή : Πανεπιστήμιο Κρήτης
Οδός :
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, θέση Γιοφυράκια Ηρακλείου
Τ.Κ. :
700 13
Τηλ. :
2810 393115, 2810 393121
Fax :
2810 393123
email :
kakoudakis@tec.uoc.gr
Πληροφορίες :
Παναγιώτης Κακουδάκης, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων
Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την 31/12/2018 στην ιστοσελίδα
www.uoc.gr πέραν του εντύπου οικονομικής προσφοράς το οποίο θα διατίθεται από την
07/01/2019 μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα στα γραφεία της
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου (κτήριο Διοίκησης Ι,
πανεπιστημιούπολη Βουτών) έως και την 29/01/2019 και ώρα 14:00 μμ.
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της
επιτροπής διαγωνισμού την 05/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα
συσκέψεων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών έργων του Π.Κ. στο Ηράκλειο, κτήριο Διοίκησης
Ι Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο ισόγειο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές
τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης
στο Ηράκλειο, με Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, κτήριο Διοίκησης Ι, ισόγειο, το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04/02/2019 και ώρα 14:00. (άρθρα 98 και 99 του ν.
4412/2016).
Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμες, κρίνονται
απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην διακήρυξη
και τα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξη, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το
άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Κανένας οικονομικός φορέας (υποψήφιος) δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού. Επισημαίνεται οτι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων
υποψηφίων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας
διακήρυξης, αναρτώνται από την Υπηρεσία μας στην διεύθυνση του διαδικτύου στην
οποία θα διατίθενται τα έγγραφα της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με
τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της, της αναβολής ή της ακύρωσης του
διαγωνισμού σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους οικονομικούς φορείς. Οποιεσδήποτε δαπάνες
αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των προσφορών από του
υποψήφιους οικονομικούς φορείς ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ
ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,
www.promitheus.gov.gr
2. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική
Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφορών.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οικονομικοί φορείς που
αποτελούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας 7 με τάξη πτυχίου A' και άνω και πληρούν τα
κριτήρια του άρθρου 19 της Διακήρυξης.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
Υποδομών και Ανάπτυξης του Π.Κ.

Πάνος Τσακαλίδης

