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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 26/10/2016
Αρ. πρωτ. 8752

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΧΙΟΥ»
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμ. 18/29.09.2016 με ΑΔΑ: 7Τ3Γ469Β7Λ-ΦΡ5 και ΑΔΑΜ:
16REQ005179124 σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
(απ’ ευθείας ανάθεση) που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Χίου
(ΠΤΤΥ) μετά από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην επιλογή
αναδόχου του έργου: « Επισκευή και συντήρηση τμήματος του δικτύου ύδρευσης των
Φοιτητικών Κατοικιών Χίου».
Προϋπολογισμός: Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ με κωδικό
2014ΣΕ54600037.
Τρόπος υποβολής προσφορών: Πριν την κατάθεση προσφοράς, που θα γίνει με βάση την
Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν πλήρη
γνώση σχετικά με τον χώρο και τις συνθήκες όπου θα γίνουν οι εργασίες, καθώς και για την
ποιότητα και την ποσότητα των εν λόγω εργασιών, μετά από αυτοψία τους στο χώρο και
έλεγχο των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζει. Για τούτο, θα υποβάλουν συνημμένα
με την οικονομοτεχνική προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωσή, ότι πραγματοποίησαν την ως
άνω αυτοψία και έλαβαν πλήρη γνώση των συνθηκών υπό τις οποίες θα εκτελεσθούν οι ως
άνω εργασίες.
Η αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί, μετά από συνεννόηση με το Περιφερειακό
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Χίου.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η με τη χαμηλότερη τιμή προσφορά
Πληροφορίες: Για την παραλαβή της Τεχνικής περιγραφής και οποιασδήποτε άλλης
πληροφορίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας Χίου (Μιχάλων 8), στα τηλέφωνα: 2271035061-3 και στο email chi_techypir_list@aegean.gr
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας
κατάθεσης προσφορών.
Σύμβαση: Παροχής Υπηρεσιών
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Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 03-11-2016 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 στο Γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Χίου,
Μιχάλων 8, 82100 Χίος.
Πληρωμή: Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού, προσκόμιση Φορολογικής και
Ασφαλιστικής ενημερότητας και μετά την Υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής, που θα
γίνει από αρμόδια Επιτροπή.
Κρατήσεις : Θα παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Α. Γρίτζαλης

