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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του
Ν.4412/2016 για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της
Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία για διάστημα 17,5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός
ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (26.571,14 €) χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (32.948,22€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0845α του τακτικού προϋπολογισμού
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο του έργου. Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής 2% επί του
συνολικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού 531,42 € και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης
ανέρχεται 5% επί της συνολικής προσφερόμενης τιμής προ Φ.Π.Α. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου
ορίζεται σε 17,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την
προσφορά είναι εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μετά από κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17-09-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα
14:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Π.Θ. Αργοναυτών και Φιλελλήνων, κτίριο Παπαστράτου, 3ος
όροφος.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 18-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και προμηθειών, ειδών, υλικών υπηρεσιών (εφεξής:
«Επιτροπή Διαγωνισμού») του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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