
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ   

   
  Μυτιλήνη, 19/05/2015 

       Α.Π.: 3315 
 

  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2018  

 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2015) 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 498/14-05-2015 απόφαση 
του Πρύτανη (ΑΔΑ: Β82Β469Β7Λ-ΙΛ7 & ΑΔΑΜ: 15REQ002783824), σας γνωστοποιεί ότι 
θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) μηνιαία 
συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» της Πανεπιστημιακής 
Μονάδας Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως και 31/12/2018. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων και 
διακοσίων ευρώ (4.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
0879 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ως ακολούθως: 

 για ποσό έως 1400€, για το έτος 2016 
 για ποσό έως 1400€, για το έτος 2017 και  
 για ποσό έως 1400€, για το έτος 2018 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Συντήρηση των ανελκυστήρων του κτιρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, επί της Οδού Δημοκρατίας 1 
στη Ρόδο. Ένας ανελκυστήρας δύο στάσεων και ένας δεύτερος ανελκυστήρας τριών 
στάσεων. Στο κόστος θα περιλαμβάνεται: 

 μηνιαίος έλεγχος ανελκυστήρων 
 μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων 
 αποκατάσταση βλαβών 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά. 
 
Δεν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υπογεγραμμένες προσφορές, θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο 
στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο 
Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου στο Κτίριο 7ης Μαρτίου, 
Δημοκρατίας 1, ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την 3η 
Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/2016 – 12/2018»  

(ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2015) 
 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 03/06/2015 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Εντός του Φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνεται: 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τον 
πίνακα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΏ 
(€). Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές χωρίς 
Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση. 
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ, υπερισχύει η τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
αποτέλεσμα. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ  
Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία 
σε κάθε στάδιο. 
Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1. Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. 

2. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από 01/01/2016 έως 31/12/2018. 

3. Η Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη Αναθέτουσας 
Αρχής και Αναδόχου. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της αποζημίωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα γίνεται μηνιαία με 
ένταλμα πληρωμής, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. 
Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις (παρακράτηση φόρου 8%), επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασίας πληρωμής, είναι η κατάθεση στο 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου στη Ρόδο, των παρακάτω: 
 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

η οποία υπογράφεται από την εκάστοτε οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής των εργασιών (από την υπηρεσία) 

 Τιμολόγιο του ανάδοχου  θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.  
 
Τον  ανάδοχο βαρύνει:  
 Παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) συμβατικής δαπάνης. 

15PROC002784469 2015-05-19

ΑΔΑ: 7Χ3Γ469Β7Λ-0Ρ7



 Κράτηση 0,10 %, χαρτόσημο 3% επί του 0,10% , & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του 
χαρτοσήμου 3%, υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν. 4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ), 

 Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. 
 
 
H πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδοθεί στο 
όνομα του αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από  θεώρηση (του 
Εντάλματος) από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (με την προϋπόθεση 
πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας & Θρησκευμάτων). 
H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωδικός 
Αριθμός Εξόδων 0879 για τα Οικονομικό Έτη 2016, 2017 & 2018. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία  ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 
 
Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
www.aegean.gr  και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών www.rhodes.aegean.gr. 
Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών 
Υποθέσεων Ρόδου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 22410 99026, 22410 99020 
e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr. 
 
 
 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη 
 Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον. Προγ/σμού & Υποδομών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
 
 

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 

Α/Α 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 
(16%) 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

(με 16%  ΦΠΑ) 

6/2015  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2 ΣΤΑΣΕΩΝ    

6/2015  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ    

      
ΣΥΝΟΛΟ:    

 
Στο κόστος περιλαμβάνεται: 

 μηνιαίος έλεγχος ανελκυστήρων 
 μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων 
 αποκατάσταση βλαβών 

 
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά. 

 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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