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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής
για Παροχή υπηρεσίας για την α)«Ασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού » και β) ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για διάστημα δέκα οκτώ μηνών από 1-11-2017 ή από την υπογραφή της σύμβασης».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (53.650,00 €) συμπεριλαμβανομένων
όλων των επιβαρύνσεων και φόρων και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Π.Θ ΚΑΕ 0879α
Τμήμα Α : Ακίνητη Περιουσία μετά του περιεχομένων αυτών συνολικού ποσού 41.250,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και φόρων.
Τμήμα Β : Οχήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού ποσού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων και φόρων.
Η κατανομή της εκτιμώμενης δαπάνης θα επιβαρύνει τα οικονομικά έτη 2017 και 2018 ως ακολούθως:
Οικονομικό έτος 2017
Τμήμα Α: Για διάστημα δέκα μηνών ποσό 22.916,67 €
Τμήμα Β: Για διάστημα δέκα μηνών ποσό 6.888,89 €
Σύνολο οικονομικού έτους 2017 ποσό 29.805,56 ε
Οικονομικό έτος 2018
Τμήμα Α: Για διάστημα οκτώ μηνών ποσό 18.333,33 €
Τμήμα Β: Για διάστημα οκτώ μηνών ποσό 5.511,11 €
Σύνολο οικονομικού έτους 2018 ποσό 23.844,44 €
Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά Τμήμα ή στο σύνολο του έργου
Απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο 5% προ Φ.Π.Α. στην προσφερόμενη τιμή.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016
Γίνονται δεκτές προσφορές ανά Τμήμα ή στο Σύνολο του έργου.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δέκα οκτώ (18) μήνες
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 19-07-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 οι προσφορές θα κατατεθούν στη Υπηρεσία
Πρωτοκόλλου του Π.Θ., κτίριο Παπαστράτου, 3ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 20-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 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. 24210-74690, ΦΑΞ.
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