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Συνοπτικός διαγωνισμός
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για: «Εργασίες
Υπηρεσιών Μεταφοράς».

Προϋπολογισμός: 14.400,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ
Ημερομηνία διενέργειας: Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ
Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Τόπος διενέργειας: Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.
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νεπιστήμιο Πατρών
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
3. Τις διατάξεις του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, παρ. 2, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης
Εκπαίδευσης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/27.11.1995).
6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 4425/1964 (ΦΕΚ 216 Α') «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Πάτραις».
7. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 204/19.7.1974).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» & του Π.Δ. 60/2007
«Συντονισμός διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
9. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012,
το Ν. 4115/2013 και το Ν. 4132/2013.
11. Το ΦΕΚ 2543/24-9-2014 τ. β’ περί «Ορισμός Αναπληρωτών Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου
Πατρών και ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων»
12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 τ. Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
13. Την υπ' αρ. 100/724/2261/9-2-2014 Απόφαση του Αν. Πρυτάνεως, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε
η εκτέλεση των «Εργασιών Υπηρεσιών Μεταφοράς».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
«Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς»:
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 14.400,00€
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε. - Συντήρηση Εγκαταστάσεων με
Κ.Α. 2014ΣΕ54600026.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο πρέπει να
καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά –τεχνική και οικονομική– σε δύο αντίγραφα το αργότερο
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών
Α΄ κτίριο, ισόγειο.
1.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.
2.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο αναγράφονται, τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντοςο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού-η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας, θα περιλαμβάνει τα εξής :
α) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (αναλυτική περιγραφή από τον
ανάδοχο κλπ) σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο) με
την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την αξιολόγηση του διαγωνισμού, οργάνου.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει όσοι καταθέσουν προσφορά για τη συμμετοχή να
καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (Αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης, είδος διαγωνισμού
και αντικείμενο).
(2) Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, βάσει της οποίας συντάχθηκε η προσφορά τους.
(3) Η προσφορά (τεχνική & οικονομική) δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(4) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα παρακάτω αναφερόμενα
αδικήματα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48)
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- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).
(5) Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(6) Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(7) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
(8) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σύμφωνα με την περίπτωση (2) του
εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.
- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (Α’ 153)
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους του
προσφέροντα και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014] άρθρο 3).
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα Υ.Δ. υποβάλλει το φυσικό
πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας
ξεχωριστά:
 Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
 Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό.
Εγγυήσεις :
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων , αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση
(κύρια οφειλή).
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3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
να περιλαμβάνουν απαραίτητα και τα ακόλουθα :
1. Την ημερομηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως ή της διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
11. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.
12. Την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.
i.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό :
Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.

ii. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης :
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης.
Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές και οι γενικοί όροι επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη
της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα ισχύει για ενα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της.
Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10% της καθαρής
συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011, Φ.Ε.Κ. Α΄204).
Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969.030, 969.050 και 969.066 καθώς και στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr στο link: «Ανακοινώσεις» - Κατηγορία:
Προμήθειες. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω
ιστοσελίδα για τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν.

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Οικονομικών Υποθέσεων

Δημήτριος Ψαλτόπουλος

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

«Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

11.707,00 €

Φ.Π.Α. (23%) :

2.693,00 €

Προϋπολογισμός :
(με Φ.Π.Α.)

14.400,00 €

Προθεσμία περαίωσης :

Ένα (1) έτος

Πηγή χρηματοδότησης:

Συντήρηση Εγκαταστάσεων 2014ΣΕ54600026.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πάτρα 13/01/2015

Η συντάξασα

Μαρία Κλώτσα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

«Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά τις εργασίες υπηρεσιών μεταφοράς εντός της
Πανεπιστημιούπολης. Οι εργασίες αυτές χωρίζονται ως εξής:
α) Μεταφορά άχρηστων αντικειμένων. Αφορά την απομάκρυνση παλαιών κατεστραμμένων
αντικειμένων από χώρους της Πανεπιστημιούπολης και μεταφορά τους σε χώρους εντός ή εκτός
Πανεπιστημιούπολης σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
β) Μεταφορά συμβατικού εξοπλισμού. Αφορά την μεταφορά επίπλων εντός κτιρίου ή από κτίριο σε
κτίριο ή για την μεταστέγαση Υπηρεσιών και Τμημάτων.
γ) Μεταφορά επιστημονικού εξοπλισμού. Αφορά την μεταφορά παντός είδους επιστημονικού
εξοπλισμού με την απαραίτητη επιμέλεια και προσοχή.
Οι παραπάνω μεταφορές μπορούν να γίνουν:
1) Δια χειρός τιμολογημένες με ημερομίσθιο εργάτη
2) Με χρήση Δ.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα και χειριστή μηχανημάτων
τιμολογημένο με ημερομίσθιο
3) Με χρήση μικρού γερανού τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα και χειριστή μηχανημάτων
τιμολογημένο με ημερομίσθιο
4) Με χρήση γερανοφόρου οχήματος τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα και χειριστή μηχανημάτων
τιμολογημένο με ημερομίσθιο
Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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5) Με χρήση περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ) τιμολογημένο ανά εργάσιμη ημέρα και
χειριστή μηχανημάτων τιμολογημένο με ημερομίσθιο
Στην τιμή περιλαμβάνεται όποια ειδική συσκευασία τυχόν απαιτείται για την ασφαλή μεταφορά των
αντικειμένων
Οι εργασίες θα πρέπει να συγκεντρώνονται έτσι ώστε τα ημερομίσθια των εργατών καθώς και η χρήση
των οχημάτων να καλύπτουν ημερομίσθιο. Στην περίπτωση που για έκτατους λόγους δεν μπορεί να
γίνει αυτό θα γίνει αναγωγή σε ωρομίσθιο.

ΓΕΝΙΚΑ
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει
των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς
πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης.
Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για
την αποφυγή ζημιών στο κτίριο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να
φροντίσει για την ασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου.
Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του κτιρίου. Ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβίας υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών
εντός του αυτού χώρου άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή
της.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα 13 /1/2015

Η συντάξασα

Μαρία Κλώτσα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Κ.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

«Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
TOΠΟΣ:

Παν/πολη Πατρών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Μονάδος

ημερομίσθιο

50,00

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

1.

Δια χειρός ως τεχνική περιγραφή

2.

Με χρήση Δ.Χ. φορτηγού ως τεχνική
ημέρα
περιγραφή
3.
Με χρήση μικρού γερανού ως τεχνική
ημέρα
περιγραφή
4.
Με χρήση γερανοφόρου οχήματος ως
ημέρα
τεχνική περιγραφή
5.
Με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος
ημέρα
(κλαρκ) ως τεχνική περιγραφή
Έως συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός στις 14.400,00€ με το ΦΠΑ 23%

220,00
230,00
260,00
130,00

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το
εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους
κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα

13/1/2015

Η συντάξασα

Μαρία Κλώτσα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

Είδος

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Μονάδος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

6.

Δια χειρός ως τεχνική περιγραφή

ημερομίσθιο

7.

Με χρήση Δ.Χ. φορτηγού ως τεχνική
ημέρα
περιγραφή
8.
Με χρήση μικρού γερανού ως τεχνική
ημέρα
περιγραφή
9.
Με χρήση γερανοφόρου οχήματος ως
ημέρα
τεχνική περιγραφή
10. Με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος
ημέρα
(κλαρκ) ως τεχνική περιγραφή
Έως συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός στις 14.400,00€ με το ΦΠΑ 23%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το
εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους
κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ........................................
Κατάστημα
.......... , ........................ ,.
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)
.....................
Προς
…………………………..

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ......................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ............. ΕΥΡΩ .........
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………
(και ολογράφως)
, στο οποίο και
μόνο περιορίζεται
η
υποχρέωση
μας,
υπέρ της
εταιρείας
…………………………………………………………………………..….για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη
προμήθεια ………………………………….. (αρ.διακ/ξης ……/....) προς κάλυψη αναγκών του
……………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ............... ΕΥΡΩ αυτής.
To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς
, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,

26504

Ρίο

13

15PROC002621502 2015-03-06
ΑΝΑ ΡΤ ΗΤ Ε Ο
ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ

Σ Τ Ο

ΔΙΑ ΔΙ ΚΤ Υ Ο

Δ Η Μ Ο ΚΡ Α Τ ΙΑ

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Αρμόδιος: κ. Νικ. Κουτσάγγελος
Τηλ.: 2610 969023, 24, 30, 50, 66.
Fax: 2610 992349
E-mail: oikonomiki@upatras.gr
http://www.upatras.gr
Πάτρα ……/ ……/ 2015
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: . . . . . .

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την Υπηρεσία «Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς».
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης : ……….…………………………2015.
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης : Το γραφείο της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο).
Συμβαλλόμενοι : 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . ., νόμιμος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου
Πατρών.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας:………….…………………...,
Δ/νση: ………………….., Α.Φ.Μ. ………………., ΔOY: …………….., τηλ. ……………………,
φαξ ………………..., e-mail:………………………………………………..
Μετά από πρόχειρο διαγωνισμό που έγινε στις………Μαρτίου 2015 και την υπ΄αρ. ……/
….../…../2015 απόφαση …………… του Πανεπιστημίου Πατρών, ο πρώτος από τους
συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο που για συντομία θα ονομάζεται ανάδοχος, την Υπηρεσία για
Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς ως κατωτέρω και αναλαμβάνει με τους παρακάτω όρους του οποίους
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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Α Ρ Θ ΡΟ
Α/Α

Είδος

1

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή Μονάδος

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

11.

Δια χειρός ως τεχνική περιγραφή

ημερομίσθιο

12.

Με χρήση Δ.Χ. φορτηγού ως τεχνική
ημέρα
περιγραφή
13. Με χρήση μικρού γερανού ως τεχνική
ημέρα
περιγραφή
14. Με χρήση γερανοφόρου οχήματος ως
ημέρα
τεχνική περιγραφή
15. Με χρήση ανυψωτικού μηχανήματος
ημέρα
(κλαρκ) ως τεχνική περιγραφή
Έως συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός στις 14.400,00 € με το ΦΠΑ 23%

ΑΡΘΡΟ 2
Υποχρεώσεις αναδόχου
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης βάσει
των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί, διεθνείς
πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης.
Σε κάθε περίπτωση θα προβλεφθεί η προστασία των υπαρχόντων οικοδομικών και Η/Μ στοιχείων για
την αποφυγή ζημιών στο κτίριο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την διάρκεια των εργασιών, να
φροντίσει για την ασφάλεια του περιβάλλοντος χώρου.
Όλες οι εργασίες, θα πρέπει να γίνουν σε χρόνο που δεν θα εμποδίζεται η λειτουργία του κτιρίου. Ο
ανάδοχος κατά την εκτέλεση της εργολαβίας υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών
εντός του αυτού χώρου άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή
της
ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος ισχύος
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 4
Τόπος παράδοσης
Όπου υποδειχθεί – Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.
ΑΡΘΡΟ 5
Τρόπος πληρωμής
Μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,
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ΑΡΘΡΟ
6
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο προμηθευτής κατέθεσε εγγύηση για ποσό

. . . . . . . .€ της Τράπεζας ………………………………..

ΑΡΘΡΟ 7

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, επιβάλλεται πρόστιμο, πέραν από τις
τυχόν κυρώσεις του άρθρου 8 που μπορεί να επιβληθούν στον προμηθευτή.
Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής :
Α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ.118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ , ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών , χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την έλλειψη των εκπρόθεσμων ειδών, το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8
Γενικά
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι όροι του τεύχους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού
και της αντίστοιχης προσφοράς, ως και κάθε σχετικό προς την προμήθεια έγγραφο
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι κάτωθι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο (2)
όμοια πρωτότυπα αυτής. Από τα δύο πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών και το
άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Για τον προμηθευτή

…………………………….

……………………….

Π α ν ε π ι σ τ η μ ι ο ύ π ο λ η,

26504

Ρίο
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