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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Μυτιλήνη 30/06/2016
Αρ. Πρωτ. 5168
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για Εργασίες μόνωσης και ευπρεπισμού εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας της δυτικής πλευράς
του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ που στεγάζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ της ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 42 (επαναληπτική)/24-06-2016/θέμα 1.9,
Απόφαση Συγκλήτου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που θα
διεξαχθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ) Σάμου, μετά από την παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην μετά από διαπραγμάτευση επιλογή αναδόχου για την απ’
ευθείας ανάθεση υπηρεσιών «Εργασίες μόνωσης και ευπρεπισμού εξωτερικής και εσωτερικής
τοιχοποιίας της δυτικής πλευράς του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ που στεγάζει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ της
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ 17%, και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600038 του ΠΔΕ με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ (ΠΚ1993ΣΕ04600012).
Τρόπος υποβολής προσφορών: Πριν την κατάθεση προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
έχουν λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες πρέπει να παράσχουν τις ως άνω Εργασίες
μόνωσης και ευπρεπισμού εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας της δυτικής πλευράς του κτιρίου
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ κατόπιν αυτοψίας τους και για τούτο, 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 Σάμου στα τηλέφωνα: 22730 82040 (Νίκος
Ζάχαρης), 22730 82056 (Μπάμπης Μαγδανοζίδης).
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 14η-07-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00
π.μ. το αργότερο (αρ. πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Καρλόβασι Σάμου 83200

(με την ένδειξη: Προσφορά για Εργασίες στο κτίριο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ)
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Πληρωμή: θα γίνεται μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών και μετά την έκδοση του νόμιμου
παραστατικού, την προσκόμιση Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και μετά την υπογραφή
Βεβαίωσης Εκτέλεσης Εργασιών από τον υπεύθυνο εκτέλεσης των εργασιών του Περιφερειακού
Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας και από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών, 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ:_________________________________________________
Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος σας, αριθ. πρωτ. 5168/30-6-2016, μετά την
πραγματοποίηση αυτοψίας μου και την γνώση των συνθηκών, υπό τις οποίες θα εκτελεστούν οι ως άνω
υπηρεσίες, σας προσφέρω:
α/α

Είδος & Περιγραφή εργασιών

1

Η δυτική πλευρά του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ έχει υποστεί διάβρωση
λόγω υγρασίας και κακής μόνωσης στην εξωτερική και εξωτερική
πλευρά της τοιχοποιία της, ιδιαίτερα κάτω από τα ξύλινα κουφώματα
της κουζίνας και της παράπλευρης αίθουσας εκθέσεων.
Για να προστατευτεί η τοιχοποιία του κτιρίου ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ από την
παραπέρα διάβρωση και να αποκατασταθεί η αισθητική του κτιρίου
εσωτερικά και εξωτερικά, απαιτείται να γίνουν εργασίες από έμπειρο
τεχνικό συνεργείο και υψηλής ποιότητας υλικά (μονωτικά και χρώματα):
1. Απόξεση και καθαρισμός φθαρμένης τοιχοποιίας (σοβάς)
εσωτερικά και εξωτερικά
2. Στεγάνωση με
μονωτικά υψηλής αντοχής των αρμών,
κουφωμάτων και τοιχοποιίας
3. Αποκατάσταση με σοβάτισμα της τοιχοποιίας εσωτερικά και
εξωτερικά
4. Ελαιοχρωματισμός (βάψιμο) μετά από ειδική επεξεργασία
εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς τοιχοποιίας και
κουφωμάτων, με χρώματα υψηλής ποιότητας στον ίδιο
χρωματισμό, που προϋπήρχε.
5. Εργασίες αισθητικής αποκατάστασης κεντρικής πύλης- πόρτας
εισόδου
6. Εργασίες αποκατάστασης με σοβάτισμα της τοιχοποιίας
εσωτερικά και εξωτερικά στο κτίριο-αποθήκη Λεβητοστασίου

Προσφερόμ Προσφερόμ
ενη τιμή
ενη τιμή
κατ’
κατ’
αποκοπή
αποκοπή
(χωρίς
(με ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

Τα υλικά που θα απαιτηθούν (μονωτικά, χρώματα, κονιάματα κ.α.) και
οι τυχόν ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου,
οι δε εργασίες και τα υλικά θα έχουν την έγκριση της Τεχνικής
Υπηρεσίας σε όλες τις φάσεις των εργασιών.
Στην ως άνω τιμή συμπεριλαμβάνονται, τα υλικά, εργατικά, μεταφορικά, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι
κάθε είδους κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Σφραγίδα & Υπογραφή
Σημείωση: Στον φάκελο προσφοράς θα περιέχεται Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, ότι
πραγματοποίησε αυτοψία και έχει λάβει γνώση των συνθηκών και οδηγιών, υπό τις οποίες θα εκτελεσθούν
οι προσφερόμενες εργασίες.

