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ΠΕΡ Ι ΛΗΨΗ  ∆ Ι ΑΚΗΡΥΞΗ Σ  
  

1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση 
του έργου “Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στις εγκαταστάσεις και στα δίκτυα 
ψύξης-θέρµανσης των κτηρίων του Ιδρύµατος”, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
& συγκρότηµα Πατησίων, µε προϋπολογισµό 700.000,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & 
Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο είναι στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, µε προϋπολογισµό 549.585,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς από 
τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Συντήρησης Εγκαταστάσεων, στο ισόγειο του κτηρίου 
∆ιοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου µέχρι και την 12.1.2011 και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το 
Φωτοτυπικό Κέντρο (Γραµµικό) εντός της Πολυτεχνειούπολης. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγµα τύπου Β (5η 
βελτίωση). 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2107721847, 2107721995, FAX 210772 
1022, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Σ. Φιλιπποπούλου. 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 18.1.2011, ηµέρα Τρίτη, ώρα 10:00 και το σύστηµα 
υποβολής προσφορών είναι µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε οµάδα 
τιµών του τιµολογίου Μελέτης της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 

στη ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στις , πρώτη (1η), δεύτερη (2η) και 
τρίτη (3η) τάξεις για την κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων. 

β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για 
τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις 
καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και 
γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι 
µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. 
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων 
κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της 
µεγαλύτερης κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών έργων στις τάξεις, πρώτη (1η), δεύτερη (2η) και τρίτη 
(3η) µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήµατος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων 
Έργων. 

5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
10.991,70 € και ισχύος τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08), δηλαδή πρέπει 
να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι 17/8/2011. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 
µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής τους (άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08). 

6. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.∆.Ε. του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου 
Μάθησης & Θρησκευµάτων (ΣΑΕ 46, 1960ΣΕ04600000, 1985ΣΕ04600000). 
Προκαταβολή µέχρι ύψους 10% δύναται να χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 51 του Ν. 3669/08. 

7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Ε.Μ.Π. 
  

Ζωγράφου, ∆εκέµβριος 2010 
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

  
  
 

Σ. Σ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
Κοινοποίηση: 
∆ιεύθυνση Συντήρησης Εγκαταστάσεων (2) 
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