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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Για την προμήθεια επίπλων και ανακατασκευή εργαστηριακού
χώρου του τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Αξιότιμοι κύριοι,
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: με τίτλο Οργάνωσης και Διοίκησης
Δημοσίων Υπηρεσιών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου σας γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προβεί σε διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύμφωνα με την απόφαση της 4ης/2016 συνεδρίασης της Συντονιστικής
Επιτροπής του ΠΜΣ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
συνολική χαμηλότερη τιμή. Η συνολική δαπάνη δε θα υπερβαίνει τις 15.000,00€
συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ 24% για την προμήθεια επίπλων ανακατασκευή και
διαρρύθμιση αίθουσας Η/Υ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο
Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών του
τμήματος Οικονομικών Επιστημών με κωδικό (0065) του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
Στην ανωτέρω συνολική συμβατική αξία θα πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις
και θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η πληρωμή της αξίας του προσφερόμενου έργου θα γίνεται σε ευρώ βάσει των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η λίστα των προσφερόμενων υπηρεσιών-υλικών και επίπλων που επιθυμούμε να
προμηθευτούμε είναι η ακόλουθη:
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ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ –
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ &
ΟΡΟΦΩΝ

Επαναχρωματισμός τοίχων και οροφών με χρήση
θερμομονωτικό χρώματος υδατικής βάσης για
εσωτερικούς τοίχους και οροφές
Νανοτεχνολογίας, αστάρι και χρώμα
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και
υγρομόνωση αρμών με ειδικά υλικά
αρμολόγησης.
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ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΗΘΑΙΩΝ

Υγρομόνωση μαρμαροποδιών με εφαρμογή
επαλειφόμενων υγρομονωτικών διάφανων υλικών
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και
ασθενών ρευμάτων. δίκτυα Η/Υ περιλαμβάνουσα
όλες τις σωληνώσεις και καλωδιώσεις έως τα
φωτιστικά σημεία, σημεία ρευματοληψίας και
διακόπτες φωτισμού. Περιλαμβάνονται γενικός
πίνακας πλήρης με όλες τις ασφάλειες
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ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ
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ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,66μ*1,86μ
ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1,80μ*0,90μ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
1,60μ*0,80μ
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3,70μ*0,60μ
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ
0,50μ*0,80μ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΦΙΑ ΑΠΟ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κινητά διαχωριστικά γραφείου με σκελετό από
σίδερο στραντζαριστό 50*50*1.8mm και
Λαμαρίνα Μαύρη Διάτρητη 250*125*0,7 cm

Βάση από μεταλλική κατασκευή με σκελετό από
σίδερο στραντζαριστό 50*50*1.8mm και
Λαμαρίνα Μαύρη Διάτρητη 250*125*0,7 cm και
ξύλινη επικάλυψη από MDF με καπλαμά ανιγκρέ
σε χρώμα καρυδιάς πάχους 50mm

Επιτοίχια ράφια με μεταλλικό προφίλ 30χιλ και
γυψοσανίδα 12χιλ συνολικού πάχους 5,5εκ
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ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
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ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
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ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
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ΚΑΡΕΚΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
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Συμμετέχοντος

Φωτιστικό επιδαπέδιο για καθιστικό

Συγκεντρωτικός Πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς
Ποσό
Πίνακας
Πίνακας Προσφερόμενων Εργασιών
Πίνακας Προσφερόμενων Ειδών
Φ.Π.Α. 24%

Γενικό Σύνολο

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.)
ΚΟΣΤΟΣ
(χωρίς
Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

Ημερομηνία:

Σφραγίδα – Yπογραφή Συμμετέχοντος
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ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΕΙΔΟΣ

7,5

ΚΟΣΤΟΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΠΛΑ
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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Υγρομόνωση δωμάτων με εφαρμογή
επαλειφόμενων υγρομονωτικών υλικών
Νανοτεχνολογίας & ελαστομερές στεγανωτικό ,
Περιλαμβάνονται εργασίες αποξήλωσης σαθρων
τμημάτων,
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Β

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η ΔΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1.

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Η
στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α.,
θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η
τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση
λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτέλεσμα.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για κάποιο
είδος, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές
που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που
δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
συμπληρωμένους τον 1ο πίνακα προσφερόμενων εργασιών, το 2ο πίνακα προσφερόμενων
ειδών και το συγκεντρωτικό πίνακα της οικονομικής προσφοράς. Επίσης, η προφορά θα
φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα.
Όσοι επιθυμούν να αποστείλουν προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της
γραμματείας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Θέση Σέχι Πρώην 4ο Πεδίο Βολής, 22
100 Τρίπολη), έως και τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016, έναν κλειστό φάκελο
αλληλογραφίας, ο οποίος θα περιέχει έγγραφη οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα
με τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος της προσφοράς στην εξωτερική πλευρά
θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων και ανακατασκευή εργαστηριακού
χώρου του τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Αριθμ. Πρωτ.:24/03-10-2016
(Ο φάκελος να μην ανοιχθεί από τη γραμματεία)

Με εκτίμηση,

Γιαννακοπούλου Δήμητρα
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. με τίτλο:
Οργάνωσης και Διοίκησης Δημοσίων
Υπηρεσιών του τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
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