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1. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη – 541 24 Θεσσαλονίκη),
προκηρύσσει ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου µε τίτλο:
«∆ιαµόρφωση προσβάσιµων χώρων υγιεινής (ΑµεΑ) και βελτίωση υφισταµένων»
µε προϋπολογισµό 300.000,00 Ευρώ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία οικοδοµικών µε προϋπολογισµό 132.431,12 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ
και απρόβλεπτα)
β) κατηγορία Η/Μ µε προϋπολογισµό 107.651,34 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και
απρόβλεπτα)
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τη Γεν. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Μηχ/σης (κτίριο ∆ιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 8ος όροφος), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
10:00 – 13:00, µέχρι την Πέµπτη 12-1-12.
H ∆ιακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
υπόδειγµα τύπου Β΄,
Πληροφορίες: Π. Μαστοροδήµου, τηλ. 2310-996822, fax 2310 996868, Τεχνικές
πληροφορίες: Μ. Παγκάλου 2310-997760, Μ. Λυκοπούλου 2310-996857
Για την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι καταβάλουν ποσό 10,00€
που πληρώνεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και ∆ιαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ.
(κτίριο ∆ιοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», 1ος όροφος).
3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 17/1/12 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη
παράδοσης προσφορών), στην Πανεπιστηµιούπολη Α.Π.Θ. (Κεντρική Βιβλιοθήκη ισόγειο). Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε
νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου www.auth.gr (∆ιαγωνισµοί) πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία. Η ίδια διαδικασία µπορεί να
επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη
του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν
ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται
µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν
προσµετράται).
Το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Εναλλακτικές προσφορές απαγορεύονται.
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και αρχίζει από
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
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4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί α) ηµεδαποί διαγωνιζόµενοι, µεµονωµένοι ή σε κοινοπραξία,
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην αναβαθµισµένη Α1, Α2, 1η και εντός νοµού 2η
για έργα κατηγορίας οικοδοµικά και στην αναβαθµισµένη Α1, Α2, 1η και εντός νοµού 2η
για έργα κατηγορίας Η/Μ και κοινοπραξίες στην αναβαθµισµένη Α1, Α2, 1η και εντός
νοµού 2η για έργα κατηγορίας οικοδοµικά και στην αναβαθµισµένη Α1, Α2, 1η και εντός
νοµού 2η για έργα κατηγορίας Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι που αποδεικνύουν ότι
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια (ποιοτικά και ποσοτικά) µε το
δηµοπρατούµενο.
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
4.802,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δε γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο
ισχύος µικρότερο των έξι µηνών + 30 ηµερολογιακών ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Π.∆. 609/1985, µετά την τροποποίησή του µε το
άρθρο 4 παρ. 12 του Ν. 3481/2006/2006), όπως ισχύει σήµερα µε όλες τις αντικαταστάσεις,
τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, µε την κωδικοποίησή του στον «Κώδικα ∆ηµοσίων
Έργων» Ν. 3669/18-6-2008 (ΦΕΚ 116/Α).
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις µε Κ.Α.Ε. 1983ΣΕ04600000του Π.∆.Ε.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, 13/12/2011
Ο Προϊστάµενος
της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ K. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙ∆ΗΣ
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