ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 12-12-2014
Αριθ. Πρωτ. : 10572
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΙΝΕΙΟ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου , λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Πρωτ. 230/12-122014 και ΑΔΑ 7Β1Α469Β7Λ-1Τ3 απόφαση Πρύτανη , σας γνωστοποιεί ότι θα
προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , που θα διεξαχθεί από το
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας (Π.Τ.Τ.Υ) Μυτιλήνης , μετά από την
παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην επιλογή αναδόχου για την
με απ’ ευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών επισκευής & συντήρησης του
κτηρίου ΜΠΙΝΕΙΟ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη .
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη , ανέρχεται στο ποσό των 2204,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Τακτικό προϋπολογισμό
του ιδρύματος ΚΑΕ :0863Α.
Τεχνική Περιγραφή : Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τρόπος υποβολής προσφορών : Πρίν την κατάθεση προσφοράς , οι υποψήφιοι
ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες
πρέπει να εκτελεσθούν οι ως άνω εργασίες κατόπιν αυτοψίας τους και για τούτο ,
θα υποβάλουν μαζί με την τεχνικοοικονομική προσφορά (που θα είναι ως το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ συμπληρωμένο ) , υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πραγματοποίησαν
την ως άνω αυτοψία και έλαβαν γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα
εκτελέσουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν .
Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί , τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες :
16-12-2014 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9,00 – 14,00
17 -12-2014 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 : Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .
Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών :
των εργασιών .

(10) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : Μέχρι την 18η -12 ου -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 Υπογραφή Βεβαίωσης εκτέλεσης
εργασιών , που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.
Κρατήσεις : Παρακράτηση φόρου 8% , 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 ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγ. Στέφανος Γκρίτζαλλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .
EΡΓΟ : Επισκευές & Συντήρηση κτηρίου ΜΠΙΝΕΙΟ .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατόπιν αυτοψίας μας επί τόπου του κτηρίου ΜΠΙΝΕΙΟ , διαπιστώσαμε τα παρακάτω
προβλήματα , που χρήζουν επέμβασης αποκατάστασής τους :
Σε χώρους του επιπέδου Ισογείου , εξωτερικά κάτωθεν της σκάλας , στους εξωτερικούς
τοίχους όψεων , εσωτερικά στο χολ υπογείου και στους εσωτερικούς χώρους
εργαστηρίων υπογείου του κτηρίου , υπάρχουν φουσκωμένοι σουβάδες σποραδικά από
ανερχόμενη υγρασία που για την αποκατάστασή τους πρέπει να καθαιρεθούν και
ανακατασκευασθούν . Η πρόσοψη του κτηρίου και ο εξωτερικός τοίχος στην οδό Χαριλάου
Τρικούπη έχουν γεμίσει συνθήματα και για την κάλυψή τους χρήζουν χρωματισμούς μετά
από προεργασίες αφαίρεσης φουσκωμένων χρωματισμών .
Για την αντιμετώπιση των ως άνω προβλημάτων , προβήκαμε στην προμέτρηση των
οικοδομικών εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν και μετά τούτο , προκύπτει η ως
παρακάτω προϋπολογιζόμενη δαπάνη :
α/α

Ειδος εργασιών

Μονάδα

Ποσότ.

Μέτρησης

Τιμή
Μονάδας
Χωρίς
ΦΠΑ €

Κόστος
Χωρίς ΦΠΑ
€

1

Καθαίρεση Επιχρισμάτων

Μ2

30

3

90

2

Ανακατασκευή ενισχυμένων
Επιχρισμάτων με πρόσμιξη
υγρομονωτικών Υλικών

Μ2

30

12

360

3

Χρωματισμοί δι Ακρυλικού εσωτερικών
Και εξωτερικών χώρων μετά από
προεργασίες .

Μ2

140

10

1400

4

Απομάκρυνση υλικών καθαιρέσεων

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ

50,00

ΣΥΝΟΛΟ =

1900,00€

ΦΠΑ 16% =

304,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

2.204,00€

Μυτιλήνη , 2-12-2014
Οι συντάξαντες
1. Νίκος Μιχαλάκης

2. Δημήτριος Ρουμελιώτης

3 . Μιχάλης Δαλακλής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ : …………………………………………………………………………..
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης σας αριθ. Πρωτ. 10572 /12-12-2014 και μετά
την πραγματοποίηση αυτοψίας μου και την γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα
εκτελεστούν οι ως άνω εργασίες
Σας προσφέρω:
α/α

Ειδος εργασιών

Μονάδα

Ποσότ.

Μέτρησης

1

Καθαίρεση Επιχρισμάτων

Μ2

30

2

Ανακατασκευή ενισχυμένων
Επιχρισμάτων με πρόσμιξη
υγρομονωτικών Υλικών

Μ2

30

3

Χρωματισμοί δι Ακρυλικού εσωτερικών
Και εξωτερικών χώρων μετά από
προεργασίες .

Μ2

140

4

Απομάκρυνση υλικών καθαιρέσεων

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ

Τιμή
Μονάδας
Χωρίς
ΦΠΑ €

Κόστος
Χωρίς ΦΠΑ
€

ΣΥΝΟΛΟ =

€

ΦΠΑ 16% =
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ :

€

Στην ως άνω τιμή Συμπεριλαμβάνονται
είδους κρατήσεις .

, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κάθε

Ο Χρόνος Αποπεράτωσης των εκτέλεση εργασιών , θα είναι : ……. ημέρες από την
ανάθεσή τους .

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγιδα & Υπογραφή

Σημ. : Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχεται Υπέυθυνη δήλωση του υποψηφίου ,
αναδόχου ότι πραγματοποίησε αυτοψία και έχει γνώση των συνθηκών υπο τις
οποίες θα εκτελεσθούν οι προσφερόμενες εργασίες .

