17PROC001899372 2017-09-05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κτήριο Διοίκησης
Πανεπιστημιούπολη Βουτών
70013 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 393142 ‐ Fax: 2810 393408

Ηράκλειο 5/9/2017
Αρ. Πρωτ: 11051

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’
ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο Αμφιθέατρο Β
του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της ΣΘΕΤΕ, προϋπολογισμένης δαπάνης 2.750,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και συγκεκριμένα
τον ΚΑΕ 1413. Πράξη έγκρισης πίστωσης με αριθ. πρωτ. 10795/29‐8‐2017 με ΑΔΑ: ΩΔ05469Β7Γ‐92Ρ.
Εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001893583 2017‐09‐04.
Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
που πληροί τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές, βάσει της τιμής.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου και
ώρα 14:00μμ στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου
Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτίριο Διοίκησης). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά
από αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης ‐ του Π.Κ
στις Βούτες και στο τηλ. 2810393142 (κα. Μαριού). Τεχνικές Πληροφορίες : κος Κακουδάκης, τηλ.
2810393115.
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Τεχνική Περιγραφή
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στο Αμφιθέατρο Β του Τμήματος Η/Υ
(εξωτερική είσοδος για ΑΜΕΑ)
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου από γαλβανισμένες διατομές, με σκελετό από
κοιλοδοκό 60 x 60 x 3 mm και αντηρίδες από σωλήνα Φ 32 mm. Επένδυση με γυαλί Triplex 5+5mm
αμμοβολής. Εξωτερικές διαστάσεις στεγάστρου 1,75 x 7,70 m.
Περιλαμβάνονται:


υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα (εσωτερικά στο στέγαστρο), με κλίση και
κατέβασμα,



όλα τα ειδικά τεμάχια περιμετρικά για σφράγιση και



βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση Ral‐επιλογή της Υπηρεσίας.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

