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Αριθμ. Πρωτ.:18093 /17/ΓΠ
ΒΟΛΟΣ, 28-11-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,
βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον καθαρισμό των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις της Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα δυο (2) ετών από την
υπογραφή της σύμβασης (Αριθμ. Πρωτ. 18092/17/ΓΠ/28-11-2017 διακήρυξης)
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ
και δέκα πέντε λεπτών ( 393.773,15 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών διαιρείται σε τέσσερα (4)
Τμήματα (ένα Συστημικός διαγωνισμός ανά Τμήμα).Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή στο σύνολο του έργου.
Απαιτείται Εγγυητική συμμετοχής 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού των ειδών κάθε Τμήματος προ Φ.Π.Α. που κατατίθεται προσφορά 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 του Τμήματος προ Φ.Π.Α.. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 0845α του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τα οικονομικά έτη 2018,2019 και 2020.
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές. Δεν
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης Το
χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι τριακόσιες (300) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.Prometheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) ημερών, από την
ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 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

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

01-12-2017, ημέρα Παρασκευή

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

01-12-2017, ημέρα Παρασκευή

Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψης
προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

01-12-2017, ημέρα Παρασκευή

(ανάρτηση) στον ιστότοπο του

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο

04-12-2017, ημέρα Δευτέρα

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

04-12-2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00:00

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών

05-12-2017 ημέρα Τρίτη , Ώρα: 08:00:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

08-01-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών

12-01-2018, ημέρα Παρασκευή

και ώρα 10:00:00

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(ηλεκτρονική υποβολή)
Τόπος Υποβολής

προσφορών του Διαγωνισμού

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ
κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,
38221 (για την έντυπη υποβολή)
Θωμάς Τσιγκλιφύσης,
Προϊστάμενος του
Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Τμήματος

Αθανασία Χαραλαμπή,
χειρίστρια των
ηλεκτρονικών
διαγωνισμών, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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Διεύθυνση:

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ
κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών &
Φιλελλήνων, 38221

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2421-0-74567, 2421-0-74577, 2421-0-74690

Αριθμός τηλεομοιοτυπίας:

2421-0-74613, 2421-0-74558

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

promith@uth.gr

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Βασίλειος Μπουρδάκης
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