ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σάμος 7/12/2015
Αρ. Πρωτ. 9994
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για Εργασίες καθαίρεσης επιχρίσματος από
λιθοδομή και στερεωτικές εργασίες εξωτερικής αναπαλαίωσης
του κτιρίου ΜΟΡΑΛΗ
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 21/4-12-2015
Απόφαση Συγκλήτου (επαναληπτική) /θέμα 3.12 (ΑΔΑ 7ΔΡΡ469Β7Λ-0Τ8), σας
γνωστοποιεί με την παρούσα πρόσκληση ότι θα προβεί στην επιλογή αναδόχου,
μετά από πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για Εργασίες καθαίρεσης
επιχρίσματος από λιθοδομή και στερεωτικές
εργασίες
εξωτερικής
αναπαλαίωσης του κτιρίου ΜΟΡΑΛΗ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι
Σάμου».
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.800 €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον κωδικό
ΚΑΕ 0863Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος με τίτλο «συντήρηση &
επισκευή κτιρίων».
Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν την
τεχνικοοικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας το συνημμένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
έντυπο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και επισυνάπτοντας το κόστος αποκοπή για τις Παρεχόμενες
Τεχνικές εργασίες.
Πληροφορίες: Από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου στα
τηλέφωνα: 22730 82040 (Νίκος Ζάχαρης), 22730 82056 (Χαράλαμπος
Μαγδανοζίδης).
Ισχύς Προσφορών: Είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 11-12-2015, ημέρα
Παρασκευή 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: για εργασίες στο κτίριο ΜΟΡΑΛΗ)
Πληρωμή: Θα γίνει μετά την υλοποίηση των εργασιών αναπαλαίωσης στο κτίριο
ΜΟΡΑΛΗ (Καρλόβασι Σάμου) και μετά την έκδοση του νόμιμου παραστατικού, την
προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας και μετά την υπογραφή σχετικού
Πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για Εργασίες καθαίρεσης επιχρίσματος από λιθοδομή και στερεωτικές εργασίες
εξωτερικής αναπαλαίωσης του κτιρίου ΜΟΡΑΛΗ,
προϋπολογισθείσας αξίας 3.800 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 16%)
Ημερομηνία:
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου
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Το κτίριο ΜΟΡΑΛΗ είναι παλιό πετρόκτιστο διώροφο κτίριο και αγοράστηκε
από το Παν. Αιγαίου από τους κληρονόμους του γιατρού Μόραλη.
Το κυρίως κτίριο είναι κτισμένο με πέτρα, αλλά το ισόγειο του καθώς και το
δευτερεύον κτίριο (κουζίνα, τουαλέτες) στην εξωτερική τοιχοποιία είναι από
πολλές δεκαετίες καλυμμένο με επίχρισμα (σοβάς).
Οι εργασίες που απαιτούνται είναι για την αισθητική ανάδειξη της εξωτερικής
όψης του κτιρίου στην βορειανατολική πλευρά και κύρια είσοδό του:

1

ΟΙ εργασίες που θα γίνουν και θα εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της
τέχνης και της τεχνικής από εξειδικευμένο συνεργείο και με ιδιαίτερη
προσοχή, μιας και το κτίριο στεγάζει γραφεία διδασκόντων, είναι περιγραφικά:
1. Εργασίες καθαίρεσης του επιχρίσματος (σοβάδες) σε όλη της
βορειανατολική πλευρά του κτιρίου (κύρια είσοδος) στο παλιό
πετρόκτιστο και στην προσθήκη (κουζίνα-τουαλέτες) και καθαρισμός
της τοιχοποιίας.
2. Στην βορινή πλευρά του δευτερεύοντος κτιρίου θα γίνει εκ νέου
σοβάτισμα, αφού ανακατασκευαστούν τμήματα με φθαρμένα τούβλα
και προσθήκες, που έγιναν στη διάρκεια των ετών και
αφαίρεση εξωτερικών σωληνώσεων και δεξαμενής νερού και κάλυψη
των αποχετευτικών σωληνώσεων
3. μονώσεις και επικάλυψη με κορνίζες στα παράθυρα/πόρτα μετά την
καθαίρεση του σοβά
4. Τοποθέτηση νέων υδρορροών
5. Μεταφορά χώματος και ευπρεπισμός του κηπαρίου στην αυλή
εισόδου.

Παρατηρήσεις – Διευκρινίσεις:


Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν την μεταφορά των μπάζων, τα οικοδομικά υλικά που θα απαιτηθούν,
τα εργατικά ένσημα και ασφαλιστικά των εργαζόμενων που θα εργαστούν καθώς και τα λοιπά
έξοδα μέχρι την υλοποίηση και παράδοση των εργασιών αναπαλαίωσης στο κτίριο ΜΟΡΑΛΗΣ
του Παν. Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.



Ο ανάδοχος βαρύνεται με επανόρθωση (επισκευή) για οποιαδήποτε σχετική βλάβη προκληθεί
στο κτίριο από τυχόν ενέργειες, που οφείλονται σε αβλεψία ή κακή εκτίμηση εργασιών.



Παράδοση και εγκατάσταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής σύμβασης.



Η προσφορά ισχύει για 20 ημέρες

Σφραγίδα και υπογραφή υποψήφιου αναδόχου:

