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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα
συνολικού προϋπολογισμού 236.621,50 € διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτών
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για τα κτιριακά συγκροτήματα του Τμήματος Ιατρικής στη Θέση Μεζούρλο στη
Λάρισα, του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα, του Τμήματος ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα
και του Τμήματος Κτηνιατρικής στη Καρδίτσα για διάστημα 16 μηνών.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
περίληψης της διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η περίληψη της διακήρυξης αυτή θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο στις 17-06-2016
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτών
(236.621,50 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η:
11-07-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται
η: 16-07-2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:00:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μέσω της διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ορίζεται η 21-07-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30:00
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων ή στο σύνολο του
έργου που συμμετέχει ο προσφέρων, με ημερομηνία λήξης της εγγυητικής 22-12-2016
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Γίνονται δεκτές προσφορές σε μια ομάδα ή ομάδες ή στο σύνολο του έργου
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι 22-11-2016. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, KAE 0845.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, ειδών, υλικών υπηρεσιών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Yπηρεσιών, στα
γραφεία της Υπηρεσίας Προμηθειών του Πανεπιστημίου, στο Bόλο και στο τηλέφωνο,24210-74626, 74690, επίσης - προς
διευκόλυνση των ενδιαφερομένων - στο site του Πανεπιστημίου (www.uth.gr) βρίσκεται πλήρης και αναλυτική διακήρυξη
του διαγωνισμού.
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