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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το AI.ΠΑ.E. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη:

1.

…

Το N. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α]8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α]24-10- 16 και ΦΕΚ-206

Α/3- 11- 16): Δηµόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις

Οδηγίες 20] 4/24/EE και 2014/25/EE),

τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του N.4144/ 13

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του N.4485/17 (ΦΕΚ 114 A/04-08-2017) «Οργάνωση και

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του N.4497/l7 (ΦΕΚ 171 A/13—11-2017): Άσκηση

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νοµοθεσίας

και άλλες διατάξεις,

το N.4610 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυµάτων ο οποίος

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ζΑρ. Φύλλου 70Α΄/07-05-2019),

την Υπουργική Απόφαση µε αριθ. Αριθμ. 19407/Ζ| για τη συγκρότηση της Διοικούσας

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως (Αρ.…Φύλλου 106/ ΥΟΔΔ /14-02-2020),

την Αριθµ. ΔΦ 2.1/2325 απόφαση για τον ορισμό αρµοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της

Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ.…Φύλλου 550/3 ’f20-02-2019),

το µε Αριθ. Πρωτ. 203072020-02-13/13/02/2020 αίτημα για την παροχή υπηρεσίας.

την Αριθ. Πρωτ. 115/1922020/19-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το

οικονομικό έτος 2020, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό προύπολογισμό και τον ΚΑΕ 000.0879

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή

υπηρεσίας «Αποκατάσταση βλάβης λέβητα και κυκλοφορητή του Διεθνούς

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος στις Σέρρες», στο λεβητοστάσιο του κτιρίου διδασκαλίας της

ΣΔΟ (κτίριο Α) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες, συνολικού

προύπολογισμού 620,00 ευρώ (καθαρό ποσό 500,00 ευρώ +24% ΦΠΑ). Η δαπάνη βαρύνει

των τακτικό προύπολογισμό και τον ΚΑΕ 000.0879



ΜΤακτικός Προύπολογισμός |] Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Ε 0879

Κωδικός CPV: 50720000-8 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής

θέρμανσης)

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

τιμής-

Αντικείμενο υπηρεσίας

 

 

 

 

 

  

α/α
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ χωρίς

ΦΠΑ

1 Αποκατάσταση βλάβης λέβητα και κυκλοφορητή του Διεθνούς newsman] μίου 500.00

της Ελλάδος στις Σέρρες

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ χωρίς ΦΠΑ [€] _ 500.00

ΦΠΑ 24% (€) 120,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ µε ΦΠΑ (€] 620,00   
 

Α. Περιγραφή της υπηρεσίας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) :

Η παροχή της υπηρεσίας περιλαμβάνει τα εξής:

1.

2.

To άδειασμα της εγκατάστασης θέρμανσης του κτιρίου διδασκαλίας της ΣΔΟ (κτίριο Α)

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Σέρρες .

Ηλεκτροσυγκόλληση (γέµισμα) της οπής που βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου

καύσης του χαλύβδινου λέβητα πετρελαίου ισχύος 530Mca1/h στον πίσω καθρέφτη. Λόγω

της στενότητας του χώρου και του ανεπαρκούς αερισµού ο συγκολλητής πρέπει να λάβει

όλα τα απαιτούµενα μέτρα ασφαλείας (γάντια, μάσκες, γυαλιά, κλπ). Δοκιμή στεγανότητας

ώστε να βεβαιωθεί η επιτυχής συγκόλληση.

Αποσύνδεση και αφαίρεση του τριφασικού κινητήρα ισχύος 1,25 Kw του κυκλοφορητή.

Την αποστολή του για περιέλιξη και την εκ νέου τοποθέτησή του.

Την επαναπλήρωση και εξαερισμό του δικτύου και τη θέση του σε λειτουργία.

Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία και σε ώρες και

ημέρες που δεν λειτουργεί η κεντρική θέρμανση του κτιρίου.

. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

1. Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών: Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούµενης υπηρεσίας θα

είναι από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης ανάθεσής με FAX ή με ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς

Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην πόλη των Σερρών.

2. Υπεύθυνος Παραλαβής: Μπάτζιος Γεώργιος

Για θέµατα που αφορούν την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στον κ 3 Μπάτζιο Γεώργιο τηλέφωνο 23210—49122



3. Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκοµίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστηµίο

Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, µέχρι και την ΤρίτΞ| 17-03-

2020 και ώρα 13:00 π. ρ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο,

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«Αποκατάσταση βλάβης λέβητα και κυκλοφορητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της

Ελλάδος στις Σέρρες»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

ΚΑΤΑΛΗΚΤ1ΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 17-03-2020

και ώρα 13:00 πρ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο  
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

. Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

«..…

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

[Σφραγίδα Επιχείρησης]

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε. -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ

«Αποκατάσταση βλάβης λέβητα και κυκλοφορητή του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της

Ελλάδος στις Σέρρες»

 

 

  

TIMH ΠΡοΣφοΡΑΣ: χωρίς ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ ΦΠΑ [€] ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

χωρίς ΦΠΑ[€]

Αποκατάσταση βλάβης λέβητα και

κυκλοφορητή του Διεθνούς Υπηρεσία

Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις

Σέρρες
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ χωρίς ΦΠΑ [€)

 

ΦΠΑ 24% (€)

   ΣτΝοΜκΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με φΠΑ (€]

 

Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις

Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.:

................................................................................................................................ (ολογράφως]

Ημεροµηνία:

Ο Προσφέρων

 


