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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των ανοικτών εγγράφων
προσφορών και συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση χώρου γραφείων και
εργαστηρίων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών
Επιστημών στη Λαμία.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
H μίσθωση θα αρχίσει την ημερομηνία παράδοσης του μίσθιου στο Π.Θ. και θα διαρκέσει πέντε (5) έτη με δυνατότητα
παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη.
Προϋπολογίζεται μηνιαίο μίσθωμα μέχρι του ποσού των 1.040,00 ευρώ.
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό, θα αναπροσαρμόζεται μετά το τρίτο έτος μίσθωσης, με την ετήσια
μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΣΥΕ (αρ.πρωτ.2/17381/30-3-2006
έγγραφο του Υπ. Οικ. & Οικονομικών).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24-09-2018
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 25-09-2018
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, για ποσόν ίσο με το ένα εικοστό του καθορισμένου ανώτερου ετήσιου μισθώματος ήτοι (1040,00 χ 60 μήνες
=62.400,00/20) = 3.120,00 σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και ότι ο διαγωνιζόμενος θα προσέλθει για
την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου, εντός της τασσόμενης σ' αυτόν προθεσμίας, και θα παραδώσει
το μίσθιο στη χρήση του Πανεπιστημίου, στην κατάσταση και μέσα στο χρόνο που θα συμφωνηθεί.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία είκοσι έξι (26) ημερών (παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ.
715/79) από την ανάρτηση αυτής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 του Ν.
4412/16. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα αυτής σύμβασης στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Η περίληψη αυτής παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια (1) τοπική εφημερίδα της Μαγνησίας και σε μια (1)
τοπική εφημερίδα της Λαμίας.
Το πλήρες σώμα αυτής Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στη διαδικτυακή εφαρμογή του του
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.uth.gr
Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577
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