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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για
την υπηρεσία με τίτλο : ‘Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο:
«Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου»’
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του
άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3
του Ν.4412/2016.

3.

Την
υπ’
αριθ.
ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ
466/10.09.2018
(ΦΕΚ
4203/25.09.2018
τεύχος
Β’)
Απόφαση
Υπ.
Υποδομών
και
Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών
ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το
περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου,
τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα».

4.

Την υπ’ αριθ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 5946/15-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ω38469Β7Γ-ΣΦ8)
υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου με την εταιρεία «ΡΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.», ποσού 4.233.914,21 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%)

5.

Το απόσπασμα πρακτικών της 439ης/23-07-2020 τακτικής συνεδρίας της
Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κρήτης (θέματα τεχνικά :6ο, ΑΔΑ: 9ΗΓ7469Β7ΓΛΒΘ) σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης
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σύμβασης του βασικού μελετητή και η σχετική δαπάνη ύψους 63.508,72€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
6.

Το απόσπασμα πρακτικών της 417ης/26-09-2019 τακτικής συνεδρίας της
Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΤΤ6469Β7Γ-31Υ) σύμφωνα με το
οποίο εγκρίνεται το σύνολο των επικαιροποιημένων Αρχιτεκτονικών, Στατικών,
Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και των σχετικών τευχών δημοπράτησης του έργου

Καλούμε τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΤΕΑΜ- Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» που συνέταξαν τις μελέτες και
τεύχη δημοπράτησης του έργου «Επέκταση Βιβλιοθήκης Πανεπιστημιούπολης
Ρεθύμνου» να υποβάλουν τη Δευτέρα 28–09–2020 στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης – σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ
της Υπουργικής Απόφασης-, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης
υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου
80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την
καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο
οικονομικής προσφοράς.
Η σχετική δαπάνη αναλύεται με βάση τις κατηγορίες μελετών και με βάση την
οικονομική προσφορά του αναδόχου κατασκευής του έργου σε:
α) (6) αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων και (8) στατικές μελέτες (μελέτες
φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)
33.286,43€ (χωρίς ΦΠΑ),
β) (9) Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες 17.930,28€
(χωρίς ΦΠΑ).
Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με το 5.σχετ., θα συνεδριάσει
για να αξιολογήσει την προσφορά των ανωτέρω μελετητών την Τρίτη 29–09– 2020
και ώρα 11.00 π.μ.
Με εκτίμηση
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης τεχνικών Έργων του Π.Κ
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Κακλαμάνος Εμμανουήλ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π
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