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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για την Επιλογή Αναδόχου για την «Συντήρηση των εγκατεστημένων ανελκυστήρων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις του Βόλου, Λάρισας,
Καρδίτσας, Τρικάλων και Λαμίας»
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι Τμήμα Α 405,30 €, Ομάδα Β 390,97 € ή στο σύνολο του έργου
796,27€.
Απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο 5% προ Φ.Π.Α. στην προσφερόμενη τιμή.
Η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται σε δυο Τμήματα. Τμήμα Α και Τμήμα Β
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (39.812,91 €), χωρίς ΦΠΑ
και στο ποσό των σαράντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (49.368,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Η συνολική εκτιμώμενη αξία των Τμημάτων ανέρχεται:
Τμήμα Α στο ποσό των είκοσι χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δυο λεπτών(20.264,52€) χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των είκοσι πέντε
χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (25.128,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Τμήμα Β στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (19.548,39 €) χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (24.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.
4412/2016.
Γίνονται δεκτές προσφορές ανά Τμήμα ή στο σύνολο του έργου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής συντήρησης των ανελκυστήρων ορίζεται σε
δυο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 19-7-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 και οι προσφορές θα κατατεθούν στη Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του Π.Θ., κτίριο Παπαστράτου, 3ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 20-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του
Π.Θ. 1ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Θ. , υπεύθυνος Αθανάσιος Φράγκου, τηλ. 24210-74690, ΦΑΞ.
24210-74613
Email επικοινωνίας: promith@uth.gr
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