
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης                    
          

ΠΡΟΣ: ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Δημ. Γούναρη 15, 18531 Πειραιάς
Τηλ 210-9533564 , mail: info@minavra.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστημίου Αιγαίου θα προβεί στην ανάθεση του έργου «Υποστηρικτική 
δομή γεώτρησης και άντλησης θαλασσινού νερού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του «Υγρού 
Εργαστηρίου» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.520,51 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 17% (3.998,49 Ευρώ), 
ήτοι σύνολο 27.519,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννιά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον από τη ΣΑΕ 2018ΕΠ08810004 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙA ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, 
ΧΙΟ,ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ» του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Ομάδα/Είδος/Υπηρεσία Κωδικός CPV Ονομασία CPV
Υποστηρικτική δομή γεώτρησης και 
άντλησης θαλασσινού νερού της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας του «Υγρού 
Εργαστηρίου» του Τμήματος Επιστημών 
της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

45332200-5

45248000-7

Υδραυλικά έργα

Κατασκευαστικές 
εργασίες υδραυλικών-

μηχανολογικών 
κατασκευών

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε, να καταθέσετε μέχρι και την Παρασκευή 06-05-2022 και ώρα 15:00 μ.μ,  
υπογεγραμμένη προσφορά σε έντυπη μορφή, στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/16, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.





Πληροφορίες επί της Πρόσκλησης / Τεχνικής Έκθεσης : Γ. Μάτσος, τηλ. 2251036004, e-mail: technical-
services@aegean.gr, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη.

Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης

Επισυνάπτονται Τεχνική Έκθεση και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προς συμπλήρωση. 

                                        





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κεντρική Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών

Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»
Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΡΓΟ: «Υποστηρικτική δομή 
γεώτρησης και άντλησης 
θαλασσινού νερού της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας του 
«Υγρού Εργαστηρίου» του 
Τμήματος Επιστημών της 
Θάλασσας της Σχολής 
Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου»

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  2018ΕΠ08810004 του ΠΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «Υποστηρικτική δομή γεώτρησης και άντλησης θαλασσινού νερού της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας του «Υγρού Εργαστηρίου» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας της Σχολής 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

(CPV :  45332200-5, 45248000-7)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση αντλητικού συστήματος, δικτύου μεταφοράς θαλασσινού ύδατος 
καθώς και δεξαμενών προσωρινής αποθήκευσης θαλασσινού ύδατος, στην περιοχή του Λόφου Ξενία, 
ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το προαναφερθέν σύστημα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Προβλέπεται η μεταφορά, μέσω αντλιών, θαλασσινού ύδατος σε δύο κάθετες πλαστικές δεξαμενές 
αποθήκευσης, 5 m3 εκάστη, μέσω δικτύου πλαστικών σωλήνων. Στη συνέχεια, μέσω διδύμου αντλητικού 
συγκροτήματος, το νερό θα μεταφέρεται εντός μίας οριζόντιας πλαστικής δεξαμενής χωρητικότητας 5m3, 
η οποία θα τοποθετηθεί έξω από τις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας.





Η τοποθέτηση του συστήματος καθώς και του δικτύου και των δεξαμενών αποθήκευσης, θα 
πραγματοποιηθεί στα σημεία που θα υποδείξει στον Ανάδοχο η Τεχνική Υπηρεσία. 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιγράφονται αναλυτικά στα ακόλουθα τεύχη και σχέδια, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης:

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
3. Προϋπολογισμός μελέτης
4. Τιμολόγιο μελέτης
5. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Προμέτρηση εργασιών
7. Πίνακας προμέτρησης εργασιών
8. Υδραυλικού υπολογισμοί
9. ΣΑΥ – ΦΑΥ
10. Γενική οριζοντιογραφία
11. Μηκοτομή
12. Οριζοντιογραφία εργασιών πρασίνου
13. Οριζοντιογραφια Η/Μ εργασιών
14. Οριζοντιογραφία ύδρευσης
15. Τυπική διατομή εκσκαφών

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις και 
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την καταλληλότητα 
των υλικών, την έλλειψη ελαττωμάτων ή πλημμελών εργασιών και ως προς την αποκατάσταση κάθε τυχόν 
πλημμέλειας.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή 
σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος και οφείλει να 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Το ανωτέρω περιγραφόμενο σύστημα άντλησης, μεταφοράς και αποθήκευσης θαλασσινού νερού θα 
παραδοθεί πλήρως αποπερατωμένο, σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 23.520,51 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 17% (3.998,49 
Ευρώ), ήτοι σύνολο 27.519,00€ (είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα εννιά ευρώ)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 2018ΕΠ08810004. Στο 
ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι κάθε φύσης κρατήσεις υπέρ τρίτων.

Δ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 145 του ν. 4412/2016.
Για την περάτωση του συνόλου του έργου ορίζεται συνολική προθεσμία ενενήντα (90) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο οικονομικός φορέας έχει πλήρη γνώση όλων των 
συμβατικών σχεδίων και τευχών της εργολαβίας - που αναφέρονται στο άρθρο Β της παρούσης - και ότι 
κατά την σύνταξη της προσφοράς του έλαβε υπόψη του όλους του όρους των στοιχείων αυτών και 





αναλαμβάνει, ανεπιφύλακτα, να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις ανωτέρω 
συνθήκες και όρους. 
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί το τεκμήριο ότι ο οικονομικός φορέας έχει επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει 
τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ότι έχει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της 
κατασκευής του.
Για την υποβολή προσφοράς συμπληρώνεται, αριθμητικώς και ολογράφως, το συνημμένο στην παρούσα 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του αριθμητικώς και του ολογράφως, ισχύει το ολογράφως.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
Στο τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου 
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Ο οικονομικός φορέας θα προσφέρει επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών 
εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%). 
Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους.
Ομαλή είναι η προσφορά όταν κανένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης (Ει) δεν είναι μικρότερο από 1,10Εμ-
10% ούτε μεγαλύτερο από 0.90Εμ + 10%, όπου (Εμ) το μέσο ποσοστό έκπτωσης. Προσφορά που έχει 
αποκλίσεις από τα όρια αυτά είναι απαράδεκτη.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Παρασκευή 06-05-2022 και ώρα 15:00 μ.μ. 
Προσφορά που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο μετά την παραπάνω ημερομηνία απορρίπτεται.

ΣΤ.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρο 73 του ν. 4412/2016, όταν σε βάρος του έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) δωροδοκία
γ) απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Επιπλέον, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρο 73 του ν. 4412/2016, 

ζ) όταν έχει αθετήσει την καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Ειδικά για την 
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση.

Ζ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να καταθέσει έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς (06 - 05 - 2022), στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σφραγισμένο φάκελο, στην 
εξωτερική πλευρά του οποίου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:





Προσφορά
Στοιχεία υποψήφιου 
αναδόχου (Επωνυμία, 
δ/νση, τηλ, ΑΦΜ, ΔΟΥ):

Τίτλος έργου:

Υποστηρικτική δομή γεώτρησης και άντλησης 
θαλασσινού νερού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του 
«Υγρού Εργαστηρίου» του Τμήματος Επιστημών της 
Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερομηνία λήξης 
προθεσμίας υποβολής 
προσφορών:

06 - 05 - 2022, ώρα: 15.00

Με την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από το Πρωτόκολλο»

και στον οποίο θα περιέχονται: 
1. Η Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο
2. Τα ακόλουθα δικαιολογητικά για απόδειξη της μη ύπαρξης των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

ΣΤ της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 80  του ν. 4412/2016. 
 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την υποβολή του. 

Η υποχρέωση αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα αφορά:

o Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές.

o Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της εταιρείας.

o στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  
εκπρόσωπο

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον 
οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που 
είναι σε εξέλιξη

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς, για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους για το προσωπικό τους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που 
στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης 





στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της 
προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων 
που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα. Ειδικότερα:
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της στο ΓΕΜΗ: 
o για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του.  

o Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του.

2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

3) Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, 
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση - πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 
διοίκησης του νομικού προσώπου όπου φαίνεται ότι χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

3. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4412/2016, ο οικονομικός φορέας απαιτείται να 
συνυποβάλει βεβαίωση εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) 
για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 
του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), 
από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, στις κατηγορίες 
Υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος 
και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους. 

Η.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους

Θ.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 151 και 152 του ν. 4412/2016.

Ι.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Απορρίπτεται η προσφορά η οποία:





1. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της

2. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή

3. Είναι εναλλακτική προσφορά
4. Είναι υπό αίρεση
5. Είναι εκπρόθεσμη
6. Ορίζεται ως χρόνος ισχύος της, μικρότερος των έξι (6) μηνών
7. Δεν έχει συνυποβληθεί κάποιο από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
8. Το προσφερόμενο ποσό υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου

Κ.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται, μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, με την 
έκδοση απόφασης της αναθέτουσας αρχής.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στον Ανάδοχο, θα καθορίζονται 
οι λεπτομερείς όροι εκτέλεσης του έργου.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι ποσού χιλίων εκατόν εβδομήντα έξι 
ευρώ (1.176€). 

Συνημμένα:
Α) Τεύχη μελέτης

1. Τεχνική Περιγραφή
2. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
3. Προϋπολογισμός μελέτης
4. Τιμολόγιο μελέτης
5. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Προμέτρηση εργασιών
7. Πίνακας προμέτρησης εργασιών
8. Υδραυλικού υπολογισμοί
9. ΣΑΥ – ΦΑΥ
10. Γενική οριζοντιογραφία
11. Μηκοτομή
12. Οριζοντιογραφία εργασιών πρασίνου
13. Οριζοντιογραφια Η/Μ εργασιών
14. Οριζοντιογραφία ύδρευσης
15. Τυπική διατομή εκσκαφών

Β) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς





ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΕΥΡΩ)

Α/Α ΕΙΔΟΣ Π/Υ 
ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1. Έργα Πρασίνου 315,00

2 Υδραυλικά έργα 6.055,30

3 Η/Μ εργασίες 10.962,26

Άθροισμα 17.332,56

ΓΕ & ΟΕ 18% 3.119,86

Άθροισμα 20.452,42

Απρόβλεπτα 15% 3.067,86

Πρόβλεψη 
Αναθεώρηση 0,23

Άθροισμα 23.520,51

ΦΠΑ 17% 3.998,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.519,00

Γενικό Σύνολο με ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως): …………………………………......

…………………………………………………………………………………………..

 __/__/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                (Σφραγίδα & Υπογραφή) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποστηρικτική δομή γεώτρησης και 
άντλησης θαλασσινού νερού της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας του «Υγρού 
Εργαστηρίου» του Τμήματος Επιστημών 
της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλοντος 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου  
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