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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 02/03/2016
Α.Π.: 1162

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών panel
εργοταξίου από λαμαρίνα στο κτίριο των παλαιών Μαγειρείων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
(Αρ. Πρόσκλησης 2/2016)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 28 (επαναληπτική)/17/02/2016
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, Θέμα 2.13 «Έγκριση δαπάνης για την, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών panel
εργοταξίου από λαμαρίνα στο κτίριο των παλαιών Μαγειρείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Ρόδο και έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» (ΑΔΑ: 6ΥΛ1469Β7Λ-ΠΘ6), σας
γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην
ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών panel εργοταξίου από
λαμαρίνα στο κτίριο των παλαιών Μαγειρείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, μετά από
την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να εκδοθεί άδεια δόμησης για την
περίφραξη του κτιρίου καθώς και η έκδοση αυτής, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ(5500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., (καθαρή αξία προ ΦΠΑ
4471,54€ πλέον του 23% Φ.Π.Α. 1028,46 €) και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600041 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Οικονομικού έτους 2016.
Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή.
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφής της σύμβασης.
Σύμβαση: Υπηρεσιών.
Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κτήριο «7ης Μαρτίου»,
Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132, τηλ. 22410 99026 & 22410 99020 (e-mail:
Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου
www.aegean.gr
&
της
Σχολής
Ανθρωπιστικών
Επιστημών
www.rhodes.aegean.gr
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Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών: μέχρι τη Πέμπτη 17/03/2016 και ώρα
16PROC003925324
2016-03-02
11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτήριο «7ης Μαρτίου»,
ισόγειο, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος.
Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο, κτήριο «7ης
Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132, με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ PANEL ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Η
ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016»
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
α/α
1

2

Περιγραφή
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα
 αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει
 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος:
α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
β. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
γ. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
δ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
ε. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
ζ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία αναγράφονται:

τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για
αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την κατακύρωση
του διαγωνισμού,

ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε
λόγο,

ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή
της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης

πριν την έναρξη των εργασιών θα μεριμνήσει για την έκδοση όλων των
απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να εκδοθεί άδεια δόμησης για την περίφραξη
του κτιρίου και η έκδοση αυτής

ΑΔΑ: Ω6ΙΣ469Β7Λ-33Ω



θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή
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Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Η τιμή της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως και υποχρεωτικά να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€). Η
στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις εργασίες με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
πρόσκληση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψηφίους, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του
κανονικού ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από
την αρμόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το Ν 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
κράτηση 0,10 %, χαρτόσημο 3% επί του 0,10% , & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 3%,
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν.
4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε
όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ: Τοποθέτηση προστατευτικών panel εργοταξίου από λαμαρίνα στο κτίριο παλαιών
Μαγειρείων στη Ρόδο.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κτίριο των παλαιών Μαγειρείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο ανήκει χρονικά στην
ύστερη εποχή της ιταλοκρατίας. Το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως μαγειρείο της Σχολής
Χωροφυλακής. Είναι ισόγειο με ορθογωνική κάτοψη διαστάσεων περίπου 19μ x 10,50 μ.. Στην
ανατολική πλευρά και σε τμήμα της νότιας πλευράς υπάρχει ημιϋπαίθριος χώρος. Η πίσω όψη
του κτιρίου (δυτική) είναι επιχωματωμένη επειδή ο δυτικός περίβολος είναι πολύ ψιλότερος από
τον ανατολικό. Αυτό σημαίνει ότι ο δυτικός τοίχος του κτιρίου λειτουργεί συγχρόνως και ως
τοίχος αντιστήριξης. Το κτήριο στεγάζεται με πλάκα τετράκλινη με μικρή κλίση.
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την με Αρ.Πρωτ. 1938/25-5-2009 Έκθεση «αυτοψίας επικίνδυνων οικοδομών» της Δ/νσης
ΠΟ.ΧΩ.ΠΕ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, με την οποία το κτίριο έχει
χαρακτηριστεί ως «…απλώς ετοιμόρροπο που επιδέχεται επισκευή».
Στο ίδιο πόρισμα αναφέρεται ότι «Ειδικά όμως η πλάκα του είναι επικινδύνως
ετοιμόρροπη και μη επιδεχόμενη επισκευή, …, οπότε πρέπει να καθαιρεθεί επειγόντως.
Στη συνέχεια να αντικατασταθεί με ελαφρά στέγη». Επίσης, περιγράφονται διάφορα
προβλήματα και προτείνεται η επισκευή του κτιρίου.
2. Το με Αρ.Πρωτ.642/17-6-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και τεχνικών
έργων Δωδεκανήσου, στο οποίο για το κτίριο αυτό αναφέρεται ότι «…δεν έχουν ληφθεί
μέτρα προστασίας, επισκευής και άρσης της επικινδυνότητας του κτίσματος των παλιών
μαγειρείων πίσω και δυτικά του Πανεπιστημίου. Παρακαλούμε σε συνεργασία με την
Υπηρεσία μας, για την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του και μετά την σύνταξη
μελέτης επισκευής και αξιοποίησης του»,
κλιμάκιο υπαλλήλων της ΚΔΤΥ του Πανεπιστημίου Αιγαίου επισκέφτηκε πρόσφατα το κτίριο,
προκειμένου να αποκτήσει άποψη για προβλήματα του.
Κατά την επίσκεψη αυτή και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το κτίριο βρίσκεται
σε πολύ κακή κατάσταση και σε πολλά σημεία ο στατικός φορέας παρουσιάζει επικίνδυνα
στοιχεία. Προκειμένου να επισκευαστεί το κτίριο στο μέλλον απαιτείται μελέτη φέροντος
οργανισμού και μελέτη επισκευής.
Επίσης:
Στον ημιϋπαίθριο χώρο του κτιρίου υπήρχαν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Στην πίσω πλευρά του κτιρίου, στην οποία το φυσικό έδαφος είναι υπερυψωμένο, υπάρχει
εύκολη πρόσβαση στην πλάκα στέγασης του κτιρίου η οποία είναι άκρως επικίνδυνη για
κατάρρευση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα ανεβαίνουν στην πλάκα του κτιρίου, μπαίνουν στον
ημιϋπαίθριο χώρο, μέσα στο κτίριο και γενικά περιφέρονται κοντά σ΄ αυτό.
Επειδή :


Υπάρχουν τμήματα του κτιρίου επικίνδυνα για κατάρρευση.
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Υπάρχει εύκολη πρόσβαση εντός και γύρω από το κτίριο.



Υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.
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Θεωρούμε άμεση και επιτακτική την ανάγκη περίφραξης του κτιρίου ώστε να αποτραπεί η
πρόσβαση μέσα σ΄αυτό ή γύρω από αυτό ατόμων που δεν έχουν αρμοδιότητα στο κτίριο.
Με την παρούσα μελέτη προτείνεται η τοποθέτηση προστατευτικών panel εργοταξίου από
λαμαρίνα ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σ΄αυτό ατόμων που δεν έχουν αρμοδιότητα
να βρίσκονται μέσα στον χώρο αλλά για λόγους ασφάλειας και προστασίας των ατόμων
αυτών.
Συγκεκριμένα , οι εργασίες που θα γίνουν είναι :
1) Στην ανατολική και νότια πλευρά του κτιρίου, θα τοποθετηθεί μεταλλικός σκελετός και θα
επικαλυφθεί με panel εργοταξίου από λαμαρίνα. Το ύψος θα είναι 2.00μ. και το μήκος
θα είναι περίπου 35 μέτρα.
2) Στην δυτική και βόρεια πλευρά του κτιρίου, θα τοποθετηθεί μεταλλικός σκελετός και θα
επικαλυφθεί με panel εργοταξίου από λαμαρίνα. Το ύψος θα είναι 2.00μ. και το μήκος
θα είναι περίπου 35 μέτρα.
3) Στην ανατολική πλευρά (πρόσοψη) του κτιρίου θα τοποθετηθεί πόρτα από λαμαρίνα
πλάτους 2.00m και ύψους 2,00m.
4) Στα panel από λαμαρίνα θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός πινακίδων, απαγορευτικών
εισόδου στο κτίριο και ενημερωτικών για την επικινδυνότητα του.

Τέλος, στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων
προκειμένου να εκδοθεί άδεια δόμησης για την περίφραξη του κτιρίου καθώς και η έκδοση
αυτής.
Ο εκτιμώμενος συνολικός
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

προϋπολογισμός

ανέρχεται

Θα πληρωθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600041 του ΠΔΕ.

στο

ποσό

των

5.500€

ΑΔΑ: Ω6ΙΣ469Β7Λ-33Ω

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016-03-02
16PROC003925324
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ PANEL ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ
Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 – ΤΚ 85132 – ΡΟΔΟΣ

ΤΊΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ PANEL
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Η
ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ
(Σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και όρους της
αριθμ. 2/2016 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος )
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………....
(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων

Υπογραφή
(σφραγίδα)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βαρύνουν τον ανάδοχο.

