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Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
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Ημερομηνία: 2018.06.27
10:13:46 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
EEST
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια α)μεταλλικού
σκελετού και εγκατάσταση (πλήρης συναρμολόγηση) θερμοκηπίου γοτθικού τύπου συνολικής έκτασης 1440 m 2 διαστάσεων 25 m (μήκος)
x 9,6 m (πλάτος) x 6 (μονάδες) που δεν θα περιλαμβάνει το υλικό κάλυψής του, προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και β) Συστήματος θέρμανσης θερμοκηπίου συνολικής έκτασης 1440 m2 το οποίο
έχει διαστάσεις 25 m (μήκος) x 9,6 m (πλάτος) x 6 (μονάδες) προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία χωρίζεται σε δυο (2) είδη:
Είδος 1: Μεταλλικός Σκελετός Θερμοκηπίου με CPV 44211500-7
Είδος 2: Σύστημα θέρμανσης θερμοκηπίου με CPV 39715200-9
Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε είδος είτε στο σύνολο του έργου.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4122α του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (21) ημερών (περ. γ παρ. 1 άρθρο 121 ν.4412/16), 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
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ημερομηνία Διενέργειας: 17-07-2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 16-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00:00
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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