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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Απευθείας Ανάθεσης για την ανεύρεση
αναδόχου για την προμήθεια επίπλωσης στο πλαίσιο του παραδοτέου D.5.2.1
“Transnational Network for Exchange in Sustainable Hospitality with 5 contact
points” του Έργου “Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable
Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region – HELIX”.
Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προτίθεται να προβεί σε απευθείας
ανάθεση με σκοπό την ανεύρεση αναδόχου για την προμήθεια επίπλωσης στο πλαίσιο
του παραδοτέου D.5.2.1 “Transnational Network for Exchange in Sustainable Hospitality
with 5 contact points” με συνολικό προϋπολογισμό 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ για τις ανάγκες του Έργου «Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for
Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region - HELIX», κωδ. 5468,
που εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και τα οποία
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των
κρατών που συμμετέχουν σε αυτά, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά.
Τα ζητούμενα αγαθά αφορούν σε 50 τραπέζια/γραφεία και 50 καθίσματα γραφείου ή
επισκέπτη που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό χώρου που θα αποτελέσει ένα
σημείο επαφής (contact point) του Διακρατικού Δικτύου Ανταλλαγής στον τομέα της
βιώσιμης Φιλοξενίας (“Transnational Network for Exchange in Sustainable Hospitality
with 5 contact points“).
Τα προσφερόμενα αγαθά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
αναφέρονται στο Παράρτημα των προδιαγραφών και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Κάθε κόστος που θα προκύψει για την προμήθεια των αγαθών (κόστος μεταφοράς κλπ),
θα βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Βόλο, σε
όροφο και χώρο που θα υποδειχθεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο (Ε.Υ.) του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τον Ε.Υ. για
οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύπτει ή δύναται να προκύψει κατά την εκτέλεσή του
αντικειμένου της παρούσας.
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Η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό
καταλληλότητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών
κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί
απαραίτητο.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των προμηθευόμενων αγαθών και την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές μέχρι και την Παρασκευή 31/08/2018
στις 14.00 μ.μ. με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για την Πρόσκληση με Αρ.
Πρωτ. 19226, 03/08/2018, για το έργο με Κωδ. (5468), στην Επιτροπή Ερευνών
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά –Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334,
Βόλος), υπόψη κ. Παντολέοντα Σκάγιαννη και θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά
τα είδη, τις προδιαγραφές τους και την τιμή ανά είδος.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος, 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, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3
του Ν.4412/2016 :
-

Φορολογική ενημερότητα (για γενική χρήση για φορείς εκτός κεντρικής διοίκησης)
Ασφαλιστική ενημερότητα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας
Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας

Η τιμή ανάθεσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος,
κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ).
Συνημμένα: Παράρτημα: Πίνακας προδιαγραφών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘ. Ζ. ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Παράρτημα: Πίνακας προδιαγραφών
Παραδοτέο
Ποσότητα Προδιαγραφές
Τραπέζι/Γραφείο 50
-Διαστάσεις
Μήκος: από 100 cm
έως 120 cm
Πλάτος: από 60 cm
έως 80 cm
Ύψος: από 74 cm
έως 76 cm
-Επιφάνεια από
λευκή μελαμίνη
-Μεταλλικός
Σκελετός
-Εγγύηση
τουλάχιστον ενός (1)
έτους
Κάθισμα
50
-Κάθισμα με πλάτη
γραφείου ή
(η πλάτη και η έδρα
επισκέπτη
να μην είναι
μεταλλικές ή
ξύλινες)
-Μεταλλικός
σκελετός
-Εγγύηση
τουλάχιστον ενός (1)
έτους

Ημερομηνία παράδοσης
40 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης

40 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης
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