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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Αθήνα, 28/02/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 229α(ΔΤΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Ιερά Οδός 75
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 11855, Αθήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαντώ Αριστοπούλου
ΤΗΛ.: 210.5294870, 5294910, 5294879
FAX : 210.5294880
E-mail: mando@aua.gr , tyb@aua.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν4412/2016, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ»
CPV: 37440000-4

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: To Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή
αναδόχου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (NUTS:EL303)
εκτιμώμενης αξίας 71.050,00 € (πλέον ΦΠΑ)
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 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
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ].
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατά την διάρκεια των εργάσιμων ημερών και ωρών από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών,

Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών (αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνίας Μαντώ

Αριστοπούλου) στο τηλέφωνο 2105294870 και στο e mail : mando@aua.gr, Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Αθήνα,
Τ.Κ. 11855
3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 229(ΔΤΥ)/28.02.2020
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής . Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του
άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και την τοποθέτηση οργάνων
γυμναστικής για τη δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και την ανακαίνιση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης του Ιδρύματος.
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Πιο αναλυτικά στο χώρο των εξωτερικών αθλητικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος θα τοποθετηθούν τα εξής
όργανα: crossfit εξωτερικού χώρου, όργανο έλξεων ώμων, όργανο πιέσεων ώμων, όργανο έλξεων με βάρη,
όργανο καθισμάτων (squat), όργανο εκτάσεων ποδιών , όργανο κάμψεων ποδιών, όργανο δικέφαλων χεριών,
όργανο κάμψεων του κορμού, όργανο εκτάσεων των χεριών, όργανο τριπλό μονόζυγο, όργανο peck deck,
όργανο κωπηλατικής, στήλος αναρρίχησης, διπλό όργανο πιέσεις ώμων & ποδήλατο ΑΜΕΑ, διπλό όργανο
πιέσεων στήθους ΑΜΕΑ, διπλό όργανο με ένα μονό μεγάλο & δυο μικρούς τροχούς ΑΜΕΑ, διπλό όργανο με
περιστροφή δίσκου & τραβήγματα ένα-ένα χέρι ΑΜΕΑ.
Επιπλέον, στο έργο περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση του γηπέδου καλαθοσφαίρησης ώστε να είναι
ασφαλής η λειτουργία του.
6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: OXI
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
8. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Καλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές προσφορές τους, οι οποίες θα φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr από τις 03/03/2020, μέχρι και τις 18/03/2020 και ώρα 14:00 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν. 4155/2013 και στην ΥΑ Π1/2390/2013.
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
και δεν έχουν συνταχθεί/εκδοθεί από τον ίδιο οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή
του υπογραφή (ενδεικτικά αναφέρονται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες αρχές ή τους φορείς), θα πρέπει να προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους εντός φακέλου, στο Πρωτόκολλο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος που διενεργεί τον διαγωνισμό ήτοι προς τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας,
Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι ηλεκτρονικές προσφορές θα
αποσφραγισθούν την 24η/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο
σύστημα επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
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12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας αναφέρεται στα έγγραφα της
σύμβασης
13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε
180 μέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Όχι
15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και
σε βάρος της ΣΑΕ 2019ΣΕ04600025.
16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Αρμόδιο όργανο για την εξέταση προσφυγών είναι η Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

17. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 03.03.2020
18. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 03.03.2020
19. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: 03.03.2020

Αθήνα, 28/02/2020

-ΟΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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