ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μυτιλήνη, 10/6/2015
Αριθ. Πρωτ. : 3909

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου

Για την επισκευή , συντήρηση & χρωματισμό των εξωτερικών κουφωμάτων του
κτηρίου ΜΠΙΝΕΙΟ του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 2(Επαναληπτική)
/04/06/2015 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ 658Α469Β7Λ-ΓΣΗ), 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
μετά από διαπραγμάτευση απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών μετά των υλικών
« Επισκευή , Συντήρηση & χρωματισμό των εξωτερικών κουφωμάτων του κτηρίου
ΜΠΙΝΕΙΟ του Παν/μίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη ».
Η

προϋπολογιζόμενη

δαπάνη

ανέρχεται

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16% ,

στο

ποσό

των

10.045,60

€,

και θα καλυφθεί από τον κωδικό

2014ΣΕ54600039 του Π.Δ.Ε.
Τρόπος υποβολής προσφορών : Πριν 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,
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θα υποβάλουν μαζί με την τεχνικοοικονομική προσφορά (συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι ) , υπεύθυνη δήλωσή τους ότι πραγματοποίησαν την ως άνω αυτοψία και έλαβαν
γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα εκτελέσουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν.
Πληροφορίες: Από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης στα
τηλέφωνα : 22510 36951 , 22510 36964 .
Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών .
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ή Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, προ
Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, η οποία θα παραμείνει σε
ισχύ μέχρι τη λήξη της σύμβασης και την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης των
προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών : (90) ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης τους.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 19η
ημέρα Παρασκευή

-06

ου

-2015

και ώρα 11η π.μ στο Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος

Τεχνικής Υπηρεσίας .
Πληρωμή: Μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, την προσκόμιση
Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και μετά την υπογραφή Βεβαίωσης
Εκτέλεσης Εργασιών από τον υπεύθυνο εκτέλεσης εργασίας του Περιφερειακού
Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και την αρμόδια Επιτροπή του Ιδρύματος.
Κρατήσεις: Παρακράτηση φόρου 8%, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), χαρτόσημο 3 % επί Ε.Α.Α.Δ.Σ. και ΟΓΑ
χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου της Ε.Α.Α.Δ.Σ.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ : …………………………………………………………………………..
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος σας, αριθ. πρωτ. ……../………… ,
μετά την πραγματοποίηση αυτοψίας μου και την γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες
θα εκτελεστούν οι ως άνω εργασίες μετά υλικών.
Σας προσφέρω:

Α/Α

Είδος & Περιγραφή εργασιών

Ποσότητα

1

Αντικατάσταση ξύλινων
2φυλλων παντζουριών με
φυλαράκια παραθύρων
Σουηδικής ξυλείας
(1,2m*1,40m ) όμοιων με τα
υπάρχοντα
Ροκάνισμα & Αντικατάσταση
όλων των σάπιων τμημάτων με
νέο ξύλο στα παράθυρα
(εσωτερικών & εξωτερικών)
καθώς και στις κάσες τους και
αποκατάσταση προβλημάτων
του συστήματος στήριξής τους
όταν ανοίγουν στους ‘λαμπάδες’
.
Αντικατάσταση του κάτω
τμήματος της κάσας και
αντικατάσταση όλων των
σάπιων τμημάτων υαλοστασίων
του Ισογείου

3 τεμαχια

4

Ροκάνισμα και αντικατάσταση
όλων των σάπιων τμημάτων σε
Μπαλκονόπορτες

2 τεμαχια

5

Αντικατάσταση όλων των
σάπιων τμημάτων εξωτερικών
θυρών αποκατάσταση
προβλημάτων των κλειδαριών
τους

3 τεμαχια

6

Αφαίρεση Παλαιών χρωμάτων
με φλόγιστρο σε όλα τα

220 m2

2

3

Προσφερόμενη
Τιμή μονάδας
(€)

Προσφερόμενη
Τιμή Ολικη
(€)

21 τεμαχια

10 τεμαχια

3

εξωτερικά υπό επισκευές
κουφώματα ,και των κασών
τους , τρίψιμο και βαφή μετα
από τις απαραίτητες
προεργασίες και
ελαιοχρωματισμός σε 3
στρώσεις στην υπαρχουσα
απόχρωση.
Κάθε άλλη απαιτούμενη
εργασία με τα απαραίτητα
υλικά , που διαπιστωθεί ότι
απαιτείται για την άρτια και
πλήρως αποτελεσματική
υλοποίηση των εργασιών

Σύνολο
ΦΠΑ 16%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Στην ως άνω τιμή συμπεριλαμβάνονται, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι κάθε
είδους κρατήσεις.
Ο χρόνος αποπεράτωσης των εκτέλεση εργασιών, θα είναι : ……….. ημέρες από την
ανάθεσή τους .
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγιδα & Υπογραφή

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

4

