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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 30/11/2015
Α.Π.: 9629

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:
«Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού και
ενός παραθύρου με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους στην αίθουσα
τηλεδιάσκεψης του ιδιόκτητου κτιρίου του Ιδρύματος επί της οδού
Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα».
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της έκτακτης
συνεδρίασης της Συγκλήτου με αριθμ. 19 (επαναληπτική)/20-11-2015, θέμα 4.10
(ΑΔΑ:7ΚΦ0469Β7Λ-961), σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την ανάθεση της εργασίας <<Προμήθεια
και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού και ενός παραθύρου με τα
εξώφυλλα και τις κάσσες τους στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του κτιρίου του Ιδρύματος
επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30 στην Αθήνα>>
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σε 3.252,00 € + ΦΠΑ 23%
(748,00 € ) ήτοι σύνολο 4.000,00€. συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ , Απροβλέπτων και
κρατήσεων , που θα καλυφθεί από τον κωδικό 0863Α του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου: ΠΔ 118/2007
Εκτέλεση εργασιών: : Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή του Παραρτήματος Ι και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την υπογραφή της σύμβασης. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με τη
σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου ως προς τη διάρκεια
Τόπος εκτέλεσης έργου:
Κτίριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου επί της οδού
Βουλγαροκτόνου 30 , 11 472 Αθήνα
Αποτελέσματα –κατακύρωση – ματαίωση:
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία
σε κάθε στάδιο.
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την Δευτέρα 07 /12 /2015
και ώρα 11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων
κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτίληνη. Προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της της Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών
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Υποθέσεων με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα,

επιστρέφονται

χωρίς

να

αποσφραγισθούν
Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο
Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων, κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου,
81100 Μυτιλήνη , με την ένδειξη:
«Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού και ενός
παραθύρου με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του
ιδιόκτητου κτιρίου του Ιδρύματος επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9629/30-11-2015
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών,
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και που ασχολούνται με
την παραγωγή, προμήθεια, εμπορία, ανάπτυξη, και εγκατάσταση των υλικών.
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως
ακολούθως:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης
και θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος:
α)
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος
β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα
πρόσκληση, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
γ)
ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση της κατάστασης και γενικά όλων των
απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της παροχής των
υπηρεσιών
δ) θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή
ε) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
2. Οικονομική προσφορά η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού, το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 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.
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Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξη (6) μήνες τουλάχιστον,
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν την
λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150).
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη
Πληροφορίες: : Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο
Δοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, Ιωάννης Μαϊδανός, τηλ.2251036158
(e-mail:, imaid@aegean.gr).
Εγγύηση: Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος με υπεύθυνη του δήλωση θα
παράσχει εγγύηση δύο (2) ετών, από την ημερομηνία έκδοση της βεβαίωσης καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή, για την μόνωση με αντίστοιχη δέσμευση του για
αποκατάσταση οποιασδήποτε αστοχίας αυτής.
Πληρωμή: Μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή
Κρατήσεις: Οι νόμιμες κρατήσεις.
Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
www.aegean.gr. Αντίτυπά της δίνονται επίσης από τα γραφεία της Κεντρικής Δ/νσης
Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
τηλ. 22510-36158.

Ο Πρύτανης
Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού και
ενός παραθύρου με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης
του ιδιόκτητου κτιρίου του Ιδρύματος επί της οδού Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπάρχουσα κατάσταση : Στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης στον 1ο όροφο του κτιρίου επί
της οδού Βουλγαροκτόνου 30 υπάρχουν δύο μπαλκονόπορτες και ένα παράθυρο που
λόγω παλαιότητας χρειάζεται να αντικατασταθούν αφού πλέον δεν εξασφαλίζεται η
μόνωση που παρέχουν ( θερμική και ηχητική ) και η λειτουργικότητά τους.
Επιβάλλεται λοιπόν να γίνουν οι εξής εργασίες :
Aποξήλωση

, συλλογή , αποκομιδή και απόρριψη σε προβλεπόμενο μέρος των

προϊόντων καθαιρέσεων. Τοποθέτηση δύο θυρών μπαλκονιού και ενός παραθύρου
με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους. Οι πόρτες και το παράθυρο θα έχουν εξώφυλλα
από τετράφυλλα Γαλλικού τύπου (ακριβώς πανομοιότυπα με τα υφιστάμενα) από ξυλεία
πεύκου

Σουηδίας

με ελαστικά παρεμβύσματα, παντζουρόβεργα

και μεντεσέδες

γαλλικούς.
Οι μπαλκονόπορτες θα είναι ομοίως από ξυλεία πεύκου Σουηδίας με παρεμβύσματα και
πατούρες για την τοποθέτηση διπλών τζαμιών συνολικού πάχους 16 χλστ (τζάμια 4 χλστ
με διάκενο 8χλστ) , σε σχέδιο όμοιο με αυτών που θα αφαιρεθούν .
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην άριστη εφαρμογή των μερών μεταξύ τους ώστε να
εξασφαλίζονται συνθήκες θερμικής και ακουστικής μόνωσης.
Οι μεντεσέδες θα είναι διπλοί ρυθμιζόμενοι και θα έχουν χωνευτό γρύλο και πόμολο
έγκρισης της υπηρεσίας .
Η τελική βαφή τους θα γίνει με κατάλληλα χρώματα εμποτισμού αρίστης ποιότητας και
απόχρωσης της εγκρίσεως της επίβλεψης .
Χρόνος εκτέλεσης του έργου 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
Το κόστος του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ ( 3.252 + 748 ΦΠΑ
23% ) και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 0863 Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
Για την προμήθεια και τοποθέτηση ( αντικατάσταση ) δύο θυρών μπαλκονιού και
ενός παραθύρου με τα εξώφυλλα και τις κάσσες τους στην αίθουσα
τηλεδιάσκεψης του ιδιόκτητου κτιρίου του Ιδρύματος
επί της οδού
Βουλγαροκτόνου 30, στην Αθήνα.
ΤΊΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση
(αντικατάσταση) δύο θυρών
μπαλκονιού και ενός
παραθύρου με τα εξώφυλλα
και τις κάσσες τους στην
αίθουσα τηλεδιάσκεψης του
ιδιόκτητου κτιρίου του
Ιδρύματος επί της οδού
Βουλγαροκτόνου 30, στην
Αθήνα

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………....

(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων
(σφραγίδα)

Υπογραφή

