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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  
(Αρ. Αναλυτικής Διακήρυξης 7991/2023) 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο 
διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και β) τους όρους της διακήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του έργου " Επιδεικτικές δράσεις προστασίας, αποκατάστασης και διαχείρισης 
σημαντικών καταφυγίων για τα χειρόπτερα και σπηλαίων, Τμήμα E (Κτήριο Σαμαριά, σπήλαιο 
Τζανή & σπήλαιο Ψιμάκι) Δράση C1 LIFE17 NAT/GR/000522-LIFE GRECABAT" και κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της "πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάσει τιμής (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο 
ποσοστό οφέλους και γενικών εξόδων για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του άρθρου 126 του 
Ν. 4412/16), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.862,91 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (28.350,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).  
Η υπόψη σύμβαση θα βαρύνει το έργο με τίτλο «Greek Caves and Bats: Management Actions and 
Change of Attitude (LIFE GRECABAT)», LIFE17 NAT/GR/000522 και Κ.Α. 10099 , με την 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Πράσινου Ταμείου και με την υποστήριξη 
του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, όπως αναλύεται στο άρθρο 8.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης. 
 
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα Αρχή :  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Οδός :   Πανεπιστημιούπολη Βουτών, θέση Γιοφυράκια Ηρακλείου 
Τ.Κ. :           700 13 
Τηλ. :           2810 39 3171- 2810 39 3119 
email :  renia.papadaki@uoc.gr, vdaoultzi@uoc.gr 
Πληροφορίες :           Παπαδάκη Ζαχαρένια, Δαουλτζή Βασιλική 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" 
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της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.uoc.gr.  
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.  
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού Α/Α: 195893 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η/03/2023, ημέρα 
Τετάρτη - Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16η/03/2023, 
ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00  π.μ.  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 2 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει, το άρθρο 126 του Ν. 4412/16 και με το άρθρο 13 και 21 της 
διακήρυξης, ενώ το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).  
Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:  
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων 
Οικοδομικά και που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ  της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ 
και είκοσι έξι λεπτών (457,26 €). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης. Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 14/02/2024.  
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  
2. Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
3. Στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης www.elke.uoc.gr 
4. Στον τοπικό τύπο και το πρόγραμμα Διαύγεια 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07/03/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 10/03/2023. 

          
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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