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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«Διαμόρφωση Χώρων (αιθουσών διδασκαλίας, εργαστηρίων, γραφείων κτλ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
CPV 45214400-4 
εκτιμώμενης αξίας 59.979,40 €, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/08–08–2016 , 
τεύχος Α΄). 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά, με 
προϋπολογισμό  (χωρίς  Φ.Π.Α.): 59.979,40 €. 
 
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το ΤΕΥΔ που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, καθώς και τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: 
www.uniwa.gr. 
 
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι προσφορές θα παραδίδονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση ή 
ταχυδρομικώς ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Πανεπιστημιούπολης 1 (οδός Αγίου Σπυρίδωνος & 
Δημητσάνης, 122 43 Αιγάλεω, - Κτήριο 1, Ισόγειο, Γραφείο Κ1.009) μέχρι την Τρίτη 28/08/2018 και ώρα 10:00 πμ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (οδός Αγίου Σπυρίδωνος & Δημητσάνης, 12243 Αιγάλεω, - Κτήριο 1, Ισόγειο, Γραφείο Κ1.005) την Τρίτη 
28/08/2018 και ώρα 11:00 πμ. 
 
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4412/2016. 
 
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις Οικονομικών Φορέων που 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1 
τάξη και άνω για έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά (αρ.59 του Ν.4278 /2014),  του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι οικονομικοί φορείς και οι 
ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των άρθρων 19 και 76 του Ν. 4412/2016. 
 
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α) του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
 
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, ΚΑΕ 0863 Οικονομικού Έτους 2018. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
 
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. 
 
Πληροφορίες: Κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 210–5385106, fax 210–5385111, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία είναι ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Κούνουπας και ο γραμματέας της Δ/νσης  Ανδρέας Στρατής. 
 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 
 
 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, 
 

 
 

 
Κωνσταντίνος Μουτζούρης 
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