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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 19/10/2016
Α.Π.: 8385

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο:
«Διενέργεια Προμήθειας και Εγκατάστασης Μπαρών στάθμευσης Ποδηλάτων γαλβανισμένων
εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος των Φοιτητικών Κατοικιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της υπ’αριθμ.53 (επαναληπτική)/1410-2016, θέμα 2.3 (ΑΔΑ: ΨΙΝ7469Β7Λ-ΜΗΠ & ΑΔAM: 16REQ005258611/18-10-2016)
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας γνωστοποιεί ότι θα
προβεί στην επιλογή αναδόχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια με
τίτλο : «Διενέργεια Προμήθειας και Εγκατάστασης Μπαρών στάθμευσης Ποδηλάτων
γαλβανισμένων εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος των Φοιτητικών
Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη».
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.854,00 € + ΦΠΑ 17% (315,18 €), ήτοι
σύνολο 2.169,18 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
κωδικού 2014ΣΕ54600039 «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος.
Θεσμικό πλαίσιο εκτέλεσης της προμήθειας : Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147/08-08-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
Εκτέλεση προμήθειας: Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τους
παρούσας και τα περιεχόμενα του σχετικού Τεχνικού Φακέλου (ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αναπόσπαστο τμήμα της.

όρους της
ΕΚΘΕΣΗ,
ΕΝΤΥΠΟ
αποτελούν

Τόπος εκτέλεσης προμήθειας: Περιβάλλον Χώρος των Κτιρίων (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) των
Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καλλιθέα Μυτιλήνης (έναντι
ΕΠΑΛ), ΤΚ 81100 Μυτιλήνη
Σύμβαση και διάρκεια σύμβασης: Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα
υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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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.

16PROC005261442 2016-10-19

Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δε θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιαδήποτε λόγο.
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την 31/10/2016, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μ.μ., στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών Υποθέσεων κτήριο
Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη. Προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Δ/νσης Διοικητικών 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 «Διενέργεια Προμήθειας και Εγκατάστασης Μπαρών στάθμευσης Ποδηλάτων
γαλβανισμένων εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος των Φοιτητικών
Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 8385/19-10-2016
Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά Πρόσωπα, 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
2. Με την συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ο κάθε υποψήφιος αποδέχεται
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, έχει επί τόπου εξετάσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις
των φοιτητικών κατοικιών και γνωρίζει την κατάσταση τους και έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι
παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του.
3. Κρίνεται απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις των
Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης.
Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς :
1. Δικαιολογητικά – έγγραφα. Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα, ως ακολούθως:
i.

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), 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 προμήθειας
δ) θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στον Τεχνικό Φάκελο της ΚΔΤΥ
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
ε) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών του δημόσιου τομέα και δεν
έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα.
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ii.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος επισκέφτηκε τους χώρους
όπου θα εκτελεστεί η προμήθεια και έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και δυσκολιών.
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iii.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος εγγυάται την καλή
λειτουργία των προσφερόμενων ειδών ειδών, για την περίοδο τουλάχιστον των δώδεκα
(12) μηνών, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των ειδών.

2. Οικονομική προσφορά σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
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.
Φάκελος Προσφοράς στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
κατάθεσης των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις (3) 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 νόμο
4412/2016.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, κτίριο Διοίκησης,
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, 22510-36154 & 36004 (κος Ιγν.Κοτζαγκιόζης, e-mail:
ikotzag@aegean.gr & κος Γεώργιος Μάτσος, e-mail : gmatsos@aegean.gr).
Εγγυητικές επιστολές: Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα
νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου οργανισμού Εμπορίου πού κυρώθηκε με το ν.2513/1997 (Α’ 139) και έχουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση - το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου, προς τον οποίο
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση
(κύρια οφειλή).
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
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Υπογραφή Σύμβασης: Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η ανακοίνωση για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας πριν :
a) την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς το ΦΠΑ η οποία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τη λήξη της σύμβασης και την έκδοση
πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη
της προθεσμίας που αναφέρει το έγγραφο, ο χρόνος ολοκλήρωσης υπολογίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος - μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο 4412/2016. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί
έκπτωτος, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον
επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο με την χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο
για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνει εφάπαξ σε μία δόση, μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και
μετά την έκδοση και υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών.
Κρατήσεις: Οι νόμιμες κρατήσεις.
Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις: Ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να τηρεί
απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη,
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά
την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις, όπως ρητά
αναφέρονται στις διατάξεις του ν.4412/2016.
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία: Οι κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου κατά του
Πανεπιστημίου Αιγαίου συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες.
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί
διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και
τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια,
σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.
Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα
Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
Ανωτέρα Βία: Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου,
διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Τελικές διατάξεις: Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας δεν έχει δικαίωμα, χωρίς
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το
σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο.
Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας φέρει αποκλειστικά ο
ανάδοχος.
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Η παρούσα πρόσκληση είναι αναρτημένη
στην επίσημη
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ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
www.aegean.gr. Αντίτυπά της δίνονται επίσης από τα γραφεία της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικής
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Μπαρών
Στάθμευσης, γαλβανισμένων εν θερμώ για τις ανάγκες των κτιρίων των Φοιτητικών
Κατοικιών του Παν. Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Κτίρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Η προμήθεια και η
εγκατάσταση των εν λόγω μπαρών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή
στάθμευση των ποδηλάτων των φοιτητών των κτιρίων του συγκροτήματος.
Γενικά
Πρόκειται για μεταλλική γαλβανισμένη εν θερμώ μπάρα και αποτελεί μία καλαίσθητη
λύση για την ασφαλή στάθμευση των ποδηλάτων των φοιτητών.
Θα αποτελείται από ειδική υποδοχή, στην οποία θα εισέρχεται η μπροστινή ρόδα του
ποδηλάτου και με αυτό τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ασφλίζει το
ποδήλατό του με μία κλειδαριά (ποδηλάτου).
Υλικά
Θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινα γαλβανισμένα εν θερμώ υλικά και ο μεν κύριος
σκελετός θα κατασκευαστεί από ορθογωνικής διατομής μεταλλικά στοιχεία ενώ οι
υποδοχές των ροδών θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνα γαλβανισμένο εν θερμώ,
κατάλληλης διαμέτρου από Φ16 mm έως Φ18mm. Οι μπάρες θα είναι κατασκευασμένες
σε επώνυμα Εργοστάσια, που θα υποβληθούν από τον ανάδοχο στην ΚΔΤΥ και θα
εγκριθούν από την ΚΔΤΥ πριν από την ενσωμάτωσή τους στις θέσεις που
προβλέπονται στον περ. χώρο των φοιτητικών εστιών και θα είναι απολύτως
σύμφωνα με τα σχέδια της Τεχνικής Έκθεσης. Το κάθε τμήμα – module, που χωράει 5
θέσεις ποδηλάτων, θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις από 90 εκατ. έως 100 εκατ., πλάτος
από 45 εκατ. έως 55 εκατ. και καθαρό ύψος 20 εκατ. έως 25 εκατ. από τη στάθμη του
εδάφους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η μπάρα θα κατασκευασθεί από δομικό χάλυβα κατά DIN EN 10025.
Όλα τα υλικά της μπάρας θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ISO 1461 , DIN
50976.
Τρόπος Κατασκευής
Στα δύο άκρα της μπάρας που θα τοποθετηθεί, θα υπάρχουν στιβαρά τελειώματα
από καουτσούκ για εύκολη πάκτωση επί του εδάφους. Θα στερεωθούν με την βοήθεια
εκτονούμενων βυσμάτων, επί του beton της βάσης των θέσεων στάθμευσης, που
προβλέπονται στον περ. χώρο, για την σταθερότητα της κατασκευής.
Η σύνθεση των μεταλλικών τεμαχίων, η πάκτωση αυτών στο σκυρόδεμα κλπ. θα γίνει
έντεχνα από έμπειρο συνεργείο, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κατασκευαστής και σύμφωνα
με τις εντολές της ΚΔΤΥ.
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Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης δεν θα επιτρέπεται να
παρουσιάζονται ανωμαλίες στην κατακορύφωση των επιφανειών, στρεβλώσεις ή
κτυπήματα των επί μέρους τεμαχίων, φθορές στο γαλβάνισμα. Οι παραπάνω κακοτεχνίες
θα δημιουργήσουν προϋπόθεση αποκλεισμού της κατασκευής και απομάκρυνση αυτής
από το έργο.
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Η προμήθεια και εγκατάσταση θα έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τη τις μπάρες
στάθμευσης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Επισυνάπτονται στην παρούσα σχέδιο Περιβάλλοντος χώρου.
Προϋπολογισμός
Η δαπάνη της προμήθειας, που θα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση, υπολογίστηκε
βάσει του εκτιμώμενου κόστους ανά τρέχον μέτρο μπάρας στάθμευσης επί του
μπετονένιου εδάφους, όπως αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω.
Το συγκρότημα των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης αποτελείται από τέσσερα (4)
κτίρια (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Τα τρέχοντα μέτρα ανά τμήμα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια
είναι τα εξής :
ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ

ΚΤΙΡΙΟΥ
(Α)

4,50

(Β1)

4,50

(Β2)

4,50

(Δ)

5,50

ΣΥΝΟΛΟ

18,00

Τιμή χωρίς ΦΠΑ ανά τρέχον μέτρο μήκους (m) τοποθετημένης γαλβανισμένης μπάρας
στάθμευσης.
ΕΥΡΩ

(ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑ)

103,00 €

Στη ως άνω τιμή συμπεριλαμβάνονται :
Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τις προδιαγραφές της
προμήθειας.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ). Η συνολική δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 2.169,18
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και θα βαρύνει την ΣΑΕ 2014ΣΕ54600039 για το
έτος 2016.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16PROC005261442
2016-10-19
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΠΑΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
1. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τρέχον
μέτρο

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

18,00 μέτρα
x 103,00 €/μέτρο

ΣΥΝΟΛΟ:

1.854,00

Φ.Π.Α. 17%:

315,18

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

2.169,18

Γενικό Σύνολο: Δύο χιλιάδες εκατό εξήντα εννέα ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά (2.169,18
€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της Προμήθειας)
Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση μπαρών στάθμευσης
ποδηλάτων γαλβανισμένων εν θερμώ για τις ανάγκες των κτιρίων των Φοιτητικών
Κατοικιών του Παν. Αιγαίου στη Μυτιλήνη (Κτίρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄). Η προμήθεια και η
εγκατάσταση των εν λόγω μπαρών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφαλή
στάθμευση των ποδηλάτων των φοιτητών των κτιρίων του συγκροτήματος.
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ
Α’147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
ΑΡΘΡΟ 3ο (Συμβατικά στοιχεία)
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η τεχνική έκθεση
2. Ο προϋπολογισμός της Τεχνικής Έκθεσης
3. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου
4. Η οικονομική προσφορά
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τρόπος ανάθεσης – Κριτήριο ανάθεσης)
Η επιλογή αναδόχου για την εν λόγω προμήθεια και εγκατάσταση, θα πραγματοποιηθεί
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τη Σύγκλητο του Παν. Αιγαίου και
κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. Η ανάθεση της παραπάνω
προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στο
Άρθρο 1 της παρούσης. και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 116 και 118 του Ν. 4412/2016
όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
ΑΡΘΡΟ 5ο (Υποχρεώσεις - Δικαιώματα αναδόχου)
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει την προμήθεια, όπως αυτή περιγράφεται
ακολούθως και εντός των πλαισίων διάρκειας και προθεσμιών που καθορίζονται από την
παρούσα Σ.Υ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στα παρακάτω :
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1. Καταγραφή και προμέτρηση όλων των στοιχείων των γαλβανισμένων μπαρών
(μέγεθος, λεπτομέρειες κατασκευής και εγκατάστασης, φωτογράφηση χώρου κλπ.),
για κάθε τμήμα.

16PROC005261442 2016-10-19

2. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση και τις προδιαγραφές της
προμήθειας.
Τα δικαιώματα του αναδόχου εξαντλούνται στην κατωτέρω καθοριζόμενη αμοιβή του, η
οποία θα καταβληθεί με τον τρόπο που συμφωνείται. Σε καμία περίπτωση η αμοιβή δεν
μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει συμφωνηθεί.
ΑΡΘΡΟ 6ο (Υποχρεώσεις υπηρεσίας)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι υποχρεωμένο για την παροχή όλων των διαθέσιμων σε
αυτόν στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης
προμήθειας και εγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο (Προϋπολογισμός και τρόπος πληρωμής του αναδόχου)
Για την προμήθεια και εγκατάσταση των παραπάνω μέτρων μπαρών ανά τμήμα, ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.169,18 € (Δύο χιλιάδες εκατό εξήντα εννέα
ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, μείον το ποσοστό
έκπτωσης επί του ποσού αυτού.
Η αμοιβή καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου υπό την προϋπόθεση του ελέγχου και της
παραλαβής όλων των παραδοτέων τμημάτων περίφραξης, υπό την επίβλεψη της
Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Κ.Δ.Τ.Υ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η
Κ.Δ.Τ.Υ. είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την ποιότητα των παραδοτέων και να υποβάλει
παρατηρήσεις, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την υποβολή αυτών. Σε περίπτωση μη υποβολής παρατηρήσεων ή παραλαβής των
παραδοτέων, ο ανάδοχος εκδίδει θεωρημένο Τιμολόγιο Πώλησης ή/και Δελτίο
Αποστολής, προκειμένου να του καταβληθεί η αναλογούσα αμοιβή. Η αμοιβή δεν
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή
και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ο αναλογών στην αμοιβή του ανάδοχου Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών,
σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις.
Επί της συνολικής αμοιβής του λογαριασμού του αναδόχου επιβάλλονται οι από τους
νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο (Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή της περίφραξης.
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ΑΡΘΡΟ 9Ο (Εγγύηση καλής λειτουργίας)
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Η εγγύηση Καλής Λειτουργίας εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα
με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.
Το χρονικό διάστημα για κάθε είδος, από την ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού
των Ειδών, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδος διατήρησης)»
και ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της εγγύησης
καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα προτείνει με την προσφορά του, ο ανάδοχος
υποχρεούται μέχρι την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των ειδών, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο των
πεντακοσίων ευρώ (150,00 ευρώ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 72 του
ν.4412/2016.
Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες
απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής), τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει:
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό
διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα καθορίζεται στην
προσφορά του και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα
μέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως
συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία.
β.- Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα
γ.- . Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
δ.- Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς ή με Fax ή με
επιτόπια επίσκεψη από μηχανικό της κατασκευάστριας εταιρείας (όπου αυτό ζητείται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές). Είναι επίσης ιδιαίτερα επιθυμητή η επικοινωνία μέσω
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.
ε.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε όλη
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών
στ.- Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας (ή διατήρησης) των ειδών.
Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόμενη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του αναδόχου και το
Πανεπιστήμιο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από
την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει
να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του
βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου
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λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο
πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το Πανεπιστήμιο σε βάρος και για λογαριασμό του
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αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από αρμόδιο Όργανο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) των ειδών.
Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (η
διατήρησης) κατά τρεις (3) μήνες.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με τη λήξη του χρονικού
διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή των ειδών
ΑΡΘΡΟ10ο (Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας)
Η προμήθεια και εγκατάσταση έχουν έναρξη ισχύος από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης και συνολική διάρκεια είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών.
ΑΡΘΡΟ 11ο (Εκχώρηση των Υπηρεσιών)
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της
σύμβασης σε τρίτο.
ΑΡΘΡΟ 12ο (Ανωτέρα βία)
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του
καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά
γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά
που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος είναι
αναίτιοι, μακροχρόνια απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του
αναδόχου κ.α.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε
συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που
ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 13ο (Επίλυση διαφορών)
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2016-10-19
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΩΝ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
1. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

18,00 μέτρα
Τρέχον
μέτρο x ……………..
€/μέτρο

ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α. 17%:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Γενικό Σύνολο (Αριθμητικώς και ολογράφως) :
………………………………………………………………………

__/__/2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των
........................................... ευρώ υπέρ του
Αναδόχου...................................................................................,Δ/νση.............................................
.................................................................. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
συνολικής αξίας 5% της συνολικής συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. …………………………για
τη διενέργεια Προμήθειας και Εγκατάστασης Μπαρών στάθμευσης Ποδηλάτων γαλβανισμένων
εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού συγκροτήματος των Φοιτητικών Κατοικιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του
εν λόγω Αναδόχου που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον
χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την λήξη της σύμβασης και την έκδοση της βεβαίωσης
ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των πεντακοσίων ευρώ
(150 €) υπέρ του
Αναδόχου...................................................................................,
Δ/νση............................................................................................................... για την καλή
λειτουργία των εκ της σύμβασης με τίτλο: «Διενέργεια Προμήθειας και Εγκατάστασης Μπαρών
στάθμευσης Ποδηλάτων γαλβανισμένων εν θερμώ, για τις ανάγκες του κτιριακού
συγκροτήματος των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη»
προσφερόμενων ειδών.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του εν λόγω Αναδόχου που απορρέουν από
την καλή λειτουργία των ειδών της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης καλής λειτουργίας.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν
από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας των ειδών της ανωτέρω
σύμβασης, καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

