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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
A.Π.: 303
Σύρος, 9/9/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για επισκευές στο κτίριο Γυµνασίου της Πανεπιστηµιακής Μονάδας στη Σύρο
(Αρ. Πρόσκλησης 3/2016)
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµ. 45 (επαναληπτική)/21-7-2016 (Α∆Α:
ΩΟΙΖ469Β7Λ-ΦΟΣ, Α∆ΑΜ: 16REQ005006539/30/8/2016) απόφαση του Πρύτανη, σας
γνωστοποιεί ότι θα προβεί µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης (απευθείας ανάθεση) στις
επισκευές στο κτίριο Γυµνασίου της Πανεπιστηµιακής Μονάδας στη Σύρο.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό 2014ΣΕ54600043
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
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 στο σύνολο της προµήθειας του είδους του Πίνακα.
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών από την
υπογραφής της σύµβασης.
Σύµβαση: Προµήθειας υλικών και εγκατάστασης
Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία µπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τµήµα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κτήριο «Γυµνάσιο», Κωνσταντινουπόλεως 2, Σύρος 84100, τηλ.
22810 97166 (e-mail: ype@syros.aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου www.aegean.gr & του τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστηµάτων www.syros.aegean.gr
Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών: µέχρι τη ∆ευτέρα 26/9/2016 και ώρα
11:00 π.µ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Σύρου, κτήριο Γραµµατείας,
Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερµούπολη.
∆ιεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο,
Κωνσταντινουπόλεως 1, Σύρος 84100, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2016»
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
α/α
1
2
3

Περιγραφή
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της
προµήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση
Συµπληρωµένος ο πίνακας του Παραρτήµατος Ι,
Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών εντός τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα συνταχθεί µε βάση το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ.
Οι συµµετέχοντες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν προσφορά για την προµήθεια και
εγκατάσταση του είδους του πίνακα του παραρτήµατος. Σε περίπτωση που στην προσφορά
δεν συµπεριλαµβάνεται προµήθεια και εγκατάσταση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τόπος εγκατάστασης των ειδών:
Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Κωνσταντινουπόλεως 2, 84100 Σύρος
(κ. Κωνσταντινίδη Παναγιώτη, 22810 97042)
Πληροφορίες: Περιφερειακό Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ. Κωνσταντινίδη
Παναγιώτη, 22810 97042, e-mail: ype@syros.aegean.gr
Πληρωµή: µετά την έκδοση νόµιµου παραστατικού και µετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης και
λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες, κράτηση 0,10 %,
χαρτόσηµο 3% επί του 0,10% , & ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου 3%, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.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 Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Στέφανος Γκρίτζαλης
Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.
Εγκατάσταση - συναρµολόγηση
Το προσφερόµενο είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 2, 84100 Σύρος, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
Τεχνικές προδιαγραφές
Όπως στον Πίνακα Συµµόρφωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε µορφή πίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη
και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι
υποψήφιοι, εποµένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού τον πίνακα
συµπληρωµένο και µε πλήρεις αιτιολογήσεις µέσω παραποµπών σε σχετικά εγχειρίδια ή
έγγραφα. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
και τυχόν πιστοποιητικά, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια.

ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A
1

ΕΙ∆ΟΣ
Συντήρηση του µεταλλικού σκελετού του ανελκυστήρα ΑΜΕΑ του κτιρίου. Θα
πρέπει να γίνει τριβή της επιφάνειας, ώστε να αποµακρυνθούν σκουριές και
παλαιό χρώµα, να γίνει βαφή µε αστάρι µετάλλου και δύο στρώσεις βαφή µε
χρώµα µετάλλου, γκρι απόχρωσης. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί
για τις λαµαρίνες εισόδου στον ανελκυστήρα των δύο επιπέδων.

2

Καθαίρεση σαθρών σοβάδων, τρίψιµο και επάλειψη µε εποξειδική ρητίνη του
σιδηρού οπλισµού και κλείσιµο µε επισκευαστικό κονίαµα του µπαλκονιού της
αίθουσας Α.1.5 (Παρθενώνας). Επαναβαφή του νέου κονιάµατος µε αστάρι και
χρώµα.

3

Αποµάκρυνση φυτού που έχει αναπτυχθεί µέσα στον περιµετρικό τοίχο του κτιρίου
Γυµνασίου (µελισσιά) µε αποτέλεσµα να έχει δηµιουργηθεί µεγάλο ρήγµα ύψους
2,5 µέτρων και πλάτους 6 εκατοστών. Θα πρέπει να καθαιρεθεί η περιοχή γύρω
από το ρήγµα και να επισκευαστεί. Επαναβαφή του επισκευαστικού κονιάµατος
µε αστάρι και την αντίστοιχη ώχρα.

Σηµείωση

Στις τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνονται ΦΠΑ, µεταφορά, τοποθέτηση και υλικά
τοποθέτησης.

ΑΔΑ: 655Σ469Β7Λ-Ο1Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :

ΣΧΕ∆ΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2016-09-12
16PROC005070602
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3/2016
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 – ΤΚ 84100 – ΣΥΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/9/2016 ΗΜΕΡΑ ∆ευτέρα

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

1

2

3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Σύρος
Συνολική αξία προµήθειας: 6.000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
Συντήρηση µεταλλικού
1
σκελετού ανελκυστήρα (ως
ανωτέρω)
Επισκευή µπαλκονιού
1
αίθουσας Παρθενώνα (ως
ανωτέρω)
Καθαίρεση και επισκευή
1
ρήγµατος περιµετρικού
τοίχου (ως ανωτέρω)
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Υπογραφή & Σφραγίδα

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα έξοδα µεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βαρύνουν τον
ανάδοχο.
2. Επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει ο συµµετέχων να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη.

