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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (αρ. 

μελέτης 04/2018), με προϋπολογισμό 356.165,85 € και Φ.Π.Α. 24%. 

 

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, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.aua.gr ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/Κατηγορία:ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ). 

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210.5294870/4910/4879 & fax:  5294880 και e-mail: mando@aua.gr   

αρμόδιοι υπάλληλοι για την επικοινωνία Μαντώ Αριστοπούλου. 

 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη 

σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Έργου κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 – Α147) για 

τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την 17η/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.) στα γραφεία 
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της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης σύμφωνα με την περιπτ. (α) της παρ.2 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α2 τάξης και άνω στην 

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ του ΜΕΕΠ, και που 

είναι εγκατεστημένα : 

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 και 5 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. 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.000,00 € και ισχύ 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

 

 

 

                                                             Αθήνα, 18/06/2018 

                                                                                

-Ο- 

ΑΝ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ 

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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