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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσίας επισκευή και συντήρηση ανοιγόμενων και
ανακλινόμενων αλουμινένιων ανοιγμάτων στο κτιριακό συγκρότημα Παπαστράτου, μετά των υλικών» και ειδικότερα: Αντικατάσταση
τμημάτων πλαισίων ( κασώματα) και ανοιγωμένων πλαισίων παραθύρων, με αντίστοιχα ιδίας σειράς διατομής και χρώματος για πλήρη
αποκατάσταση της λειτουργίας των παραθύρων
Ο Συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (38.709,68€)
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) με Φ.Π.Α. 24%
Ορίζεται Εγγυητική συμμετοχής στο 2% της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και
δέκα εννιά λεπτών (774,19 €) η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο του έργου. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών. Με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση (Τεχνική Υπηρεσία) η συνολική διάρκεια
της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν τη λήξη της
διάρκειας της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 27-07-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00:00 και οι προσφορές θα
κατατεθούν στη Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Π.Θ., κτίριο Παπαστράτου, 3 ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο,
Τ.Κ. 38221.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 28-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30:00 , 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.
Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Θ. , υπεύθυνος Αθανάσιος Φράγκου, τηλ.
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