
 
Πληροφορίες: Α. Κερασιώτης Αθήνα: 21/03/2012 
Τηλέφωνο: 210 772 1904 Αρ. Πρωτ.: 6546 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση 

του έργου «Κατασκευή και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήµατος και 
συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, για την µετατροπή του κτηρίου της 
βιβλιοθήκης του ΕΜΠ σε κτήριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης», µε 
προϋπολογισµό 180.000 ΕΥΡΩ (µε Γ.Ε. & Ο.Ε., δαπάνη απροβλέπτων, αναθεώρησης 
και Φ.Π.Α.). Το έργο αφορά την κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών.  

 
2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 

(∆ιακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) έναντι κόστους αναπαραγωγής    
20 ΕΥΡΩ ή µε δική τους επιµέλεια και δαπάνη αναπαραγωγής, καθώς και τα έντυπα 
της οικονοµικής προσφοράς, από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Κτήριο ∆ιοίκησης Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 
µέχρι και τις 05/04/2012 (ώρα 14.00). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (νυν ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι.) υπόδειγµα τύπου Β.  
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 772 1904, fax 210 772 1893, αρµόδιος υπάλληλος για 
πληροφορίες κ. Α. Κερασιώτης. 
 

3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 10/04/2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. (λήξη 
υποβολής προσφορών) και µε το σύστηµα  ¨ελεύθερη συµπλήρωση Τιµολογίου µε 
κατ΄ αποκοπή τιµή για όλο το έργο¨ του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  

 
4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
 

4.1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ∆ηµοσίων έργων εγγεγραµµένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε :   

 
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ για την 
κατηγορία Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων στις τάξεις Α2 ή Πρώτη ή ∆εύτερη 
(αλλά µόνον εφόσον έχουν έδρα το Νοµό εκτελέσεως του έργου ή έχουν δηλώσει 
το Νοµό αυτό ως δεύτερο). 
 

4.2 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόµενες από κράτη-µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη 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 τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες µε τις καλούµενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ (εδάφιο «α» της παρ. 4.1 παραπάνω). 

 
4.3 Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόµενες από ως ανωτέρω παρ. 

21.2 κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 
δηµοπρατούµενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

++++++++++++++++Ρ     
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Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Πολυτ/πολη Ζωγράφου, 157 80, � 210772-1884 � 210772-1208 
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4.4 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων 4.1, 

4.2 και 4.3 σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους (µε την επισήµανση της 
πρόσφατης νοµολογίας του ΣΤΕ -απόφαση 505/2007 της Επ. Αναστ. ΣΤΕ- κατά 
την οποία κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν 
µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατώτατου ορίου): 

 
α)  είτε για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών 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.  

β)  είτε υπό της όρους της παρ.7 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κοινοπραξία 
στην ίδια Κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της 
καλούµενης Κατηγορίας. 

 
4.5 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 και για τις µη εγγραµµένες στο ΜΕΕΠ τα άρθρα 
45,46 και 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (τα άρθρα 144, 145 και 151 του  Ν.3669/08 
(Κ∆Ε) αντίστοιχα). 

 
4.6 ∆εν επιτρέπεται συµµετοχή «εξωχώριας εταιρείας» σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της περίπτ. στ της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 
151/Α/94),που προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3091/02 (ΦΕΚ 
330/Α/02) δεδοµένου ότι η σύναψη συµβάσεων κλπ. µε εξωχώριες εταιρείες 
απαγορεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε). 
«Εξωχώρια εταιρεία» εννοείται η εταιρεία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή 
χώρα και µε βάση τη νοµοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε 
άλλες χώρες και απολαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής µεταχείρισης. 

 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής ύψους 2.888,97 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, από την 
ηµεροµηνία δηµοπράτησης δηλ. τουλάχιστον µέχρι 06/11/2012. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. 

 
6. Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

από ΣΑΕ1960 ΣΕ04600000. 
 
7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Ε. Μ. 

Πολυτεχνείου. 

 
Αθήνα,        21/03 /2012 

 
Ο Πρύτανης Ε.Μ.Πολυτεχνείου  

 
 

Σίµος Ε. Σιµόπουλος 
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