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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

To Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για «Ετήσια 
Συντήρηση Κήπων, Φυτεμένων Δωμάτων και Περιβάλλοντα Χώρου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», 
(CPV:77310000–6 Φύτευση και Συντήρηση Έργων Πρασίνου), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 
 

Η εκτιμώμενη αξία των εργασιών ανέρχεται στο ποσόν των 37.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

Η χρηματοδότηση θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Εξόδων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με Κ.Α.Ε. : 087901, «Συντηρήσεις και Επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται 
διάφορα) Οικονομικού έτους 2019 για «ετήσια συντήρηση κήπων, φυτεμένων δωμάτων και περιβάλλοντα χώρου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».  

 

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. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες. 
 

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 
04/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (οδός Αγίου Σπυρίδωνος & 
Δημητσάνης, Τ. Κ. 122 43, Αιγάλεω, Κτήριο Κ1, Ισόγειο, Γραφείο Κ1.005) την 04/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 π.μ. 
 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και 
νομικών προσώπων, καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που πληρούν τις ελάχιστες τεχνικές και 
επαγγελματικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη. 
 

Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016.  
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς τον Φ.Π.Α., για 
την εκτέλεση της υπηρεσίας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά την παραλαβή του συνόλου της υπηρεσίας 
 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη 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, κ. Ανδρέας Κούνουπας και ο γραμματέας της 
Διεύθυνσης, κ. Ανδρέας Στρατής. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να κάνουν αυτοψία στους 
κήπους κ.λ.π. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Πα.Δ.Α. 
 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, 
 
 

Κωνσταντίνος Μουτζούρης 

 

http://www.uniwa.gr/
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