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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

14PROC001979321 2014-04-09
Μυτιλήνη, 9-04-2014
Αριθ. Πρωτ. : 3432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ. 990/27-032014 και ΑΔΑ ΒΙΗΤ469Β7Λ-Σ5Υ απόφαση Πρύτανη , σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση) στην προμήθεια
υπηρεσιών μετα υλικών αποκατάστασης δομικών προβλημάτων κτηρίων της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης .
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό των 6.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% και θα καλυφθεί από τον Τακτικό
προϋπολογισμό του ιδρύματος ΚΑΕ : 0863.
Τεχνική Περιγραφή : Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τρόπος υποβολής προσφορών : Πρίν την κατάθεση προσφοράς , οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν γνώση των υπό εκτέλεση εργασιών μετα υλικών και
να υποβάλουν με την προσφορά , Βεβαίωση του Περιφερειακού τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης ότι πραγματοποίησαν την . αυτοψία
Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες :
14-04-2014 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 9,00 – 14,00
15-04-2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9,00-14,00
16-04-2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9,00-14,00.
Πληροφορίες : Από το Περιφερειακό τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης στα
τηλέφωνα : 22510 36951 , 22510 36958 .
Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Ισχύς Προσφορών : εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .
Χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών : είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης .
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Σύμβαση : Προμήθειας Υπηρεσιών μετα υλικών .
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Μέχρι την 17η -4ου -2014 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11η π.μ στο Γραφείο του Περιφερειακού τμήματος Τεχνικής
Υπηρεσίας .
Πληρωμή : Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού , προσκόμισης Φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας και μετά την Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των
Εργασιών μετα υλικών , που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.
Κρατήσεις : Παρακράτηση φόρου 4% , κρατήσεις 3,07% , κράτηση 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) τυχόν τραπεζικά τέλη
ή άλλες επιβαρύνσεις .
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ) , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στα κτήρια της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης , παρατηρούνται σποραδικά
προβλήματα δομικής φύσης, για την αποκατάσταση των οποίων , απαιτείται η
εκτέλεση εργασιών μετα υλικών ως τον παρακάτω πίνακα .
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Περιγραφή απαιτούμενων
Εργασιών .

Μονάς

Ποσότητα

Προσδιορισμός Θεσης
υπο
εκτέλεση
Εργασιών

Καθαίρεση και ανακατασκευή
φουσκωμένων Επιχρισμάτων σε 3
διαστρώσεις , μετα από προεργασίες
των επιφανειών και μετα από
αντιοξειδωτική προστασία οξειδωμένων
σιδηρών οπλισμών.
Κατασκευή επένδυσης οροφής βεράντας
με κέλυφος τύπου
«θερμοπρόσοψης» μετά από αφαίρεση
φουσκωμένων ετοιμόρροπων
επιχρισμάτων μετα από αντιοξειδωτική
προστασία των εμφανώς οξειδωμένων
σιδηρών οπλισμών της .
Επανατοποθέτηση
σποραδικώς
αποκολλημένων
ορθογωνισμένων πέτρινων πλακιδίων
δαπέδου «Ιγνιμβρίτη»
Χρωματισμός σιδηρών κιγλιδωμάτων
βεραντών μετά από προεργασίες
Πλήρους Αφαίρεσης παλιών
φουσκωμένων χρωμάτων και
οξειδώσεων τους , και αντιοξειδωτική
προστασία των σιδηρών
κιγκλιδωμάτων .
Αποξήλωση και ανακατασκευή
φουσκωμένων σουβάδων με νέα
Επιχρίσματα σε 3 διαστρώσεις
των 150kgr τσιμέντου

m

40,00

Κτηριο
Πρωην ΞΕΝΙΑ
Κούτελα βεραντών πρόσθιας
και οπίσθιας όψης .

m2

8

ΞΕΝΙΑ Α
Πλάγια όψη ,
Κάτω επιφάνεια Βεράντας
οροφής υπογείου

m2

2

ΞΕΝΙΑ Β
ΕΙΣΟΔΟΣ

m

50

ΞΕΝΙΑ Β
ΙΣΟΓΕΙΟ

m2

40

Κτηριων
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ., ΛΕΣΧΗΣ,
ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΜΠΙΝΕΙΟΥ
ΞΕΝΙΑ Α

m2

25

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1ΟΥ
ΟΡΟΦ ΘΑΛΆΣΣΑΣ

Καθαίρεση και επανατοποθέτηση
Πλακιδίων δαπέδων μετα από κατασκευή
νέας υπόβασης εξισωτικής στρώσης σε
αντικατάσταση της σαθράς υπάρχουσας
.
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Προμήθεια και Επανατοποθέτηση
Μαρμάρινων πλακών σκαλών πάχους
3cm πλάτους 30cm , προελέυσεως
ΚΑΒΑΛΑΣ σε αντικατάσταση σπασμένων
και αποκολλημένων .

m

10

ΕΙΣΟΔ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ , ΛΕΣΧΗΣ ,
ΘΑΛΑΣΣΗΣ

8

Χρωματισμoί εξωτερικών και εσωτερικών
επιφανειών τοίχων με χρήση (σκαλωσιάς)
δι ακρυλικού χρώματος τύπου VIVEKRYL
μετά από προεργασίες ασταρώματος
τύπου VIVEDUR.
ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ κλπ
ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΟΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ και απομάκρυνση
υλικών στην χωματερή
Στερέωση ή ανακατασκευή τμήματος
μιάς αποκολημένης από τον τοίχο
εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης αρμών
συναρμογής προκατ τοιχείων κτηρίου
Τμ. Επιστημών της θάλασσας
και υγρομόνωση της .

Μ2

120,00

ΞΕΝΙΑ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ Ν
ΚΤΗΡΙΩΝ , ΜΠΙΝΕΙΟ
ΚΟΜΝΗΝΑΚΕΙΟ.

9

10

ΜΠΙΝΕΙΟ

ΚΤΗΡΙΟ ΤΜ ΕΠΙΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

ΟΜΟΙΩΣ Στερέωση ή ανακατασκευή
εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης αρμών
ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΦΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1
- ΓΩΝΙΑ και εργασίες στεγανοποίησης
της για αποκατάσταση προβλήματος
εισρροής ομβρίων από τον εξ τοίχο στο
εργαστήριο ΤΠΤΕ. ,
11

Tοποθέτηση σουβατεπιών μαρμάρινων
ΚΑΒΑΛΑΣ .

ΤΜ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΠΤΕ )

Μ

70

ΚΤΗΡΙΟ ΞΕΝΙΑ Α

Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος των ως άνω εργασιών ,
ανέρχεται στο ποσόν των 6.600,00 € συπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
16%.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΝΙΚΟΣ Β. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ : …………………………………………………………………………..

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονας

1

Καθαίρεση και ανακατασκευή
φουσκωμένων Επιχρισμάτων σε 3
διαστρώσεις , μετα από προεργασίες
των επιφανειών και μετα από
αντιοξειδωτική προστασία
οξειδωμένων σιδηρών οπλισμών.
Κατασκευή επένδυσης οροφής
βεράντας με κέλυφος τύπου
«θερμοπρόσοψης» μετά από
αφαίρεση φουσκωμένων
ετοιμόρροπων επιχρισμάτων μετα από
αντιοξειδωτική προστασία των
εμφανώς οξειδωμένων σιδηρών
οπλισμών της .
Επανατοποθέτηση
σποραδικώς
αποκολλημένων
ορθογωνισμένων πέτρινων
πλακιδίων
δαπέδου «Ιγνιμβρίτη»
Χρωματισμός σιδηρών κιγλιδωμάτων
βεραντών μετά από προεργασίες
Πλήρους Αφαίρεσης παλιών
φουσκωμένων χρωμάτων και
οξειδώσεων τους , και αντιοξειδωτική
προστασία των σιδηρών
κιγκλιδωμάτων .
Αποξήλωση και ανακατασκευή
φουσκωμένων σουβάδων με νέα
Επιχρίσματα σε 3 διαστρώσεις
των 150kgr τσιμέντου
Καθαίρεση και επανατοποθέτηση
Πλακιδίων δαπέδων μετα από
κατασκευή νέας υπόβασης εξισωτικής
στρώσης σε αντικατάσταση της
σαθράς υπάρχουσας .
Προμήθεια και Επανατοποθέτηση
Μαρμάρινων πλακών σκαλών
πάχους 3cm πλάτους 30cm ,
προελέυσεως ΚΑΒΑΛΑΣ σε
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Ποσότης

Τιμή Μον.

Ολική Τιμή
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αντικατάσταση σπασμένων και
αποκολλημένων
Χρωματισμoί εξωτερικών και
εσωτερικών επιφανειών τοίχων με
χρήση (σκαλωσιάς) δι ακρυλικού
χρώματος τύπου VIVEKRYL μετά από
προεργασίες ασταρώματος τύπου
VIVEDUR.
ΚΛΑΔΕΜΑ ΦΟΙΝΙΚΑ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
κλπ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΑΝΥΨΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ και
απομάκρυνση υλικών στην χωματερή
Στερέωση ή ανακατασκευή τμήματος
μιάς αποκολημένης από τον τοίχο
εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης
αρμών συναρμογής προκατ τοιχείων
κτηρίου Τμ. Επιστημών της
θάλασσας
και υγρομόνωση της .

Μ2

ΟΜΟΙΩΣ Στερέωση ή ανακατασκευή
εξόγκοφης κορνίζας επικάλυψης
αρμών ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΟΡΟΦΗ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ 1 - ΓΩΝΙΑ και εργασίες
στεγανοποίησης της για
αποκατάσταση προβλήματος
εισρροής ομβρίων από τον εξ τοίχο
στο εργαστήριο ΤΠΤΕ. ,

11

Tοποθέτηση σουβατεπιών
μαρμάρινων ΚΑΒΑΛΑΣ .

μ

Στις ως άνω τιμές Συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ 16%, οι ασφαλιστικές εισφορές
και οι κάθε είδους κρατήσεις .
Ο Χρόνος Αποπεράτωσης των εκτέλεση εργασιών , θα είναι : …... ημέρες από
την υπογραφή της Σύμβασης

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγιδα & Υπογραφή

Σημ. : Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχεται η Βεβαίωση του Περιφ. Τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης ότι ο προσφέρων πραγματοποίησε αυτοψία και
έχει γνώση των συνθηκών υπο τις οποίες θα εκτελεσθούν οι προσφερόμενες
εργασίες .
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