ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ, ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 136, 17671 Καλλιθέα, Τ: 2109201441, 210-9201442,
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Καιιηζέα, 23/9/2020
Αξηζ. Πξση: 7658
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚ∆ΗΛΩΗ ΔΝ∆ΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΩΝ
γηα ηελ εθθέλωζε ηνπ κηζζωκέλνπ από ην Παλεπηζηήκην αθηλήηνπ επί ηεο νδνύ Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 1
θαη Λαγνπκηηδή θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε ρώξνπο ηωλ θεληξηθώλ θηηξηαθώλ
εγθαηαζηάζεωλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλωληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ
Σν Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλωληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, ζε ζπλέρεηα ηεο από 29/7/2020
(ζέκα 8) θαη ηεο κε αξηζ. 1/11-9-2020 (ζέκα 12ν) Απόθαζεο ηεο πγθιήηνπ πεξί έγθξηζεο
ζθνπηκόηεηαο θαη δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο γξαθείωλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ από ην κηζζωκέλν αθίλεην επί ηεο νδνύ Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 1 θαη Λαγνπκηηδή θαη
ηεο κεηαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε ρώξνπο ηωλ θεληξηθώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεώλ (Λ.
πγγξνύ θαη Αξηζηνηέινπο 29 ζηελ Καιιηζέα)
(ΑΓΑ:Ω3ΒΩ469Β7Α-3ΖΒ θαη ΑΓΑΜ:
20REQ007359557), θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (θπζηθά ή λνκηθά πξόζωπα), λα ππνβάινπλ
πξνζθνξά γηα ζύκβαζε απεπζείαο αλάζεζεο, ππό ηνπο θάηωζη όξνπο:



Αλαιπηηθή πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ: Βιέπεηε Παξάξηεκα Β΄.
CPV: 60000000-8



Πξνϋπνινγηδόκελε Γαπάλε: Η ζρεηηθή δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ηωλ
είθνζη ρηιηάδωλ επξώ (20.000,00 €) κε-ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% ήηνη ην πνζό ηωλ
είθνζη ηεζζάξωλ ρηιηάδωλ νθηαθνζίωλ επξώ (24.800,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
24%.
Ζ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ ΚΑΔ 0824.00.01 ηνπ Σαθηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Ηδξύκαηνο
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. (ΑΓΑ:ΩΡ9Γ469Β7Α-Β16 θαη ΑΓΑΜ: 20REQ007359897)
Δλαξμε ζύκβαζεο: 2 Οθησβξίνπ 2020, εκέξα Παξαζθεπή (ε εκεξνκελία απηή δύλαηαη λα
ηξνπνπνηεζεί, κόλν κε απόθαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηα κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία. ηελ
πεξίπηωζε απηή κεηαηίζεηαη θαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζπκβάζεωο)
Γηάξθεηα ζύκβαζεο: επηά (7) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο.
Σόπνο Παξάδνζεο/εθηέιεζεο : Σα θηίξηα ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλωληθώλ θαη
Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ – έδξα Λεωθ. πγγξνύ 136 – 17671 Καιιηζέα, όπωο απηά
πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Β΄.
Η ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηζρύεη ζήκεξα, θαη αθνξά ζην αληηθείκελν ηεο
Σερληθήο Πεξηγξαθήο (Παξάξηεκα Β΄), ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο.
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Κξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο, (ρακειόηεξε ηηκή). Η δε ζύγθξηζε ηηκώλ ζα γίλεη ζηε ζπλνιηθή ηηκή κε
ΦΠΑ.
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά (ππνγεγξακκέλε

από ηνλ λόκηκν εθπξόζωπό ηνπο), ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ
tmima.promithion@panteion.gr, ή εληύπωο ζε θιεηζηό θάθειν, έωο θαη ηελ 28/9/2020, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 12.00.
Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:


Αίηεζε, ζύκθωλα µε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α’, ζπκπιεξωκέλε θαη
ππνγεγγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζωπν.



πκπιεξσκέλε ηελ ζπλεκκέλε πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ – Παξάξηεκα Β’ θαη
ππνγεγγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζωπν.



Σελ Οηθνλνκηθή ηνπο Πξνζθνξά ζύκθωλα κε ην Παξάξηεκα Γ΄ κε ρξόλν ηζρύνο απηήο
ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηηο 28/9/2020 πνπ είλαη ε
επνκέλε εκέξα ηεο θαηάζεζεο ηωλ πξνζθνξώλ.

Ο επηιεγείο ππνςήθηνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη, κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, γηα ηελ
πξνζθόκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζε ηζρύ θαη απνζπάζκαηνο πνηληθνύ
κεηξώνπ κε έθδνζή ηνπ έσο ηξείο κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. Σν
απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεύζπλε δήισζε.
Πιεξνθνξίεο, δίλνληαη ζηα ηειέθωλα 210-9201441 θαη 210-9201442
tmima.promithion@panteion.gr

θαη ζην e-mail

πλεκκέλα:
Παξάξηεκα Α΄: Τπόδεηγκα Αίηεζεο
Παξάξηεκα Β΄: Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ
Παξάξηεκα Γ΄: Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο

Η Πξύηαληο

Καζεγήηξηα Υξηζηίλα Κνπινύξε
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
Τπόδεηγκα Αίηεζεο

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚ∆ΗΛΩΗ ΔΝ∆ΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ:________________________________________
Ο θάησζη ππνγεγξαµµέλνο .........................................................................................., λόκηκνο
εθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο (αηνκηθήο ή εηαηξηθήο) ...............................................................
Έδξα ................................................ Οδόο ..................................................................... αξ. .............
Σ.Κ. .................... Σει. ............................................................. FAX ...................................................
Δ-mail : ..........................................................................
(πκπιεξώλεηαη από όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο)

Τπνβάισ ζπλεκκέλα ηελ πξνζθνξά µνπ θαη κε αηνκηθή µνπ επζύλε, γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο,
πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ
ππεύζπλα όηη:
Α) απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο
Β) δύλακαη λα εθηειέζσ ηελ δεηεζείζα ππεξεζία ζην ρξόλν πνπ νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε,
Γ) δελ ζπληξέρεη θαλέλα θώιπκα ζην πξόζσπό µνπ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα θξνληίζσ γηα
ηελ άξζε θάζε θσιύκαηνο γηα ην ζθνπό απηό, εθόζνλ ε παξνύζα πξνζθνξά µνπ γίλεη δεθηή,
Γ) έιαβα πιήξε γλώζε ησλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξεζίαο.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ

(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η
CPV: 60000000-8
Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθνξάο αληηθεηκέλωλ γηα ηελ
εθθέλωζε πεληαώξνθνπ αθηλήηνπ πιένλ δύν ππνγείωλ ρώξωλ απνζήθεπζεο, επί ηωλ νδώλ
Λαγνπκηηδή θαη Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 1 ζηελ Καιιηζέα, κηζζωκέλνπ από ην Παλεπηζηήκην θαη ηεο
κεηαθνξάο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε ρώξνπο ηωλ θεληξηθώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ ηνπ Παληείνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, θαζώο θαη θάζε ζπλεπαγόκελεο
εζσηεξηθήο κεηαθίλεζεο, σο εμήο:
Ολνκαζία Κηηξίσλ
Κηίξην πξνο εθθέλσζε: ΓΔΚΟΙ, θηίξην επί ησλ νδώλ Λαγνπκηηδή θαη Υαξηιάνπ
Σξηθνύπε 1
Κηίξηα Τπνδνρήο:
Κεληξηθό Κηηξηαθό πγθξόηεκα, Λ. πγγξνύ 136 θαη Αξηζηνηέινπο 29, Καιιηζέα
α. Κηίξην 1 (Κηίξην Γηνίθεζεο, Βηβιηνζήθε, Λ. πγγξνύ 136).
β. Κηίξην 2 (Κηίξην ηαζηλνπνύινπ) Λ. πγγξνύ 136
γ. Κηίξην 3 (ΔΠΣΑΩΡΟΦΟ, Παπαδαραξίνπ θαη Φξαγθνύδε Καιιηζέα)
δ. Αξηζηνηέινπο 29 (ηξηώξνθν θηίξην)
3. Απνζήθε (Λαγνπκηηδή 15)
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Α. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΑΠΟ ΚΣΙΡΙΟ ΑΠΟΥΩΡΗΗ ΠΡΟ ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΑΚΟ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ
ΑΠΟ ΓΔΚΟΙ
Α7
Γ4 + Α7
Α3
Α13 + Α14
Γ14

Πξνο Κηίξην
ηαζηλόπνπινπ
(Κηίξην 2)
303
305
310
311
312Α

Γ6+Γ7

312Β

Α5 +
Α2
Α11?
Γ5
Γ9
Γ11
Α12

314
317
210
113
211
105Α
111

ΑΠΟ ΓΔΚΟΙ
Α θαη Β ΤΠΟΓΔΗΟ

Θέζεηο εξγαζίαο

1
2
2
2
2 θαη πεξηερόκελν
εξεπλεηηθνύ θέληξνπ
2 θαη πεξηερόκελν
εξεπλεηηθνύ θέληξνπ
2
2
2
1
1
1
2
ΠΡΟ
ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ θαη ΑΠΟΘΖΚΖ
(νδόο Λαγνπκηηδή 15)

ΑΠΟ ΓΔΚΟΙ

ΔΠΣΑΩΡΟΦΟ

Θέζεηο εξγαζίαο

Γ11

Ζ4

Γ14 +Β13
Β4
Γ1+ Β1
Β2
Γ3
Γ8
Β1
Γ7

Α7
Α8
Γ2
Δ4
Δ6
Δ7
Δ17
Δ19

Γ12
Γ19
E1
ΒΓ
Β7 +Β6
Β14
Β12
Β11 θαη Γ11

Ε5
Ε13
Ε15
Ε17
Ε20
Ε12

1 θαη πεξηερόκελν
εξεπλεηηθνύ θέληξνπ
2
1
2
1
2
1
1
1 θαη πεξηερόκελν
εξεπλεηηθνύ θέληξνπ
1
1
1
2
2
1
1
2

Γ14
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ΥΟΛΗΑ
Θα έρεη γίλεη ν
δηαρωξηζκόο κε
ππόδεημε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, αλά
είδνο θαη πξννξηζκό.
Σα άρξεζηα πιηθά,
πάιη κε ππόδεημε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ζα
απνζπξζνύλ από ηνλ
Γήκν Καιιηζέαο
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Β. ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ (Λ. πγγξνύ 136 θαη Αξηζηνηέινπο 29)
ΜΔΣΑΚΟΜΙΔΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑΩΡΟΦΟ ΚΣΙΡΙΟ (ΚΣΙΡΙΟ 3)
ΑΠΟ ΔΠΣΑΩΡΟΦΟ
ΠΡΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ Θέζεηο εξγαζίαο
(Κηίξην 3)
29
Ε17
1
Ε14
1
Ε12
1
ΜΔΣΑΚΟΜΙΔΙ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΠΣΑΩΡΟΦΟΤ (ΚΣΙΡΙΟ 3)
ΑΠΟ
Δ
Θέζεηο εξγαζίαο
Γ2
Σ10
2
Γ14
Ε
1
Δ15
Δ11
1
Δ15
Δ17
1

Ζ αλωηέξω πεξηγξαθή δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ρωξίο λα κεηαβάιιεηαη νπζηωδώο ην αληηθείκελν ηεο
ζπκβάζεωο.
Όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη ε ζεηξά εθηέιεζήο
ηνπο, ζα είλαη ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ππνδείμεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Δλαξμε παξνρήο ππεξεζηώλ θαη Υξόλνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο:
Ωο ρξόλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ νξίδεηαη ε 2α Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή. Ο
ζπλνιηθόο ρξόλνο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηώλ δελ δύλαηαη λα ππεξβεί ηηο επηά εκεξνινγηαθέο
εκέξεο.
Οη ελδηαθεξόκελνη δειώλνπλ δηαθξηηά ζηελ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο όηη απνδέρνληαη ηνλ ρξόλν
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, είλαη δειαδή δηαζέζηκνη γηα ηελ έλαξμε ηωλ εξγαζηώλ ηελ ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία θαη ζα νινθιεξώζνπλ ην έξγν εληόο ηεο πξνζεζκίαο.
Τπνρξεώζεηο αλαδόρνπ




Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθθέλωζε ηνπ αλωηέξω αθηλήηνπ θαη κεηαθνξά ηωλ
αληηθεηκέλωλ ζην θεληξηθό θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ππνρξενύκελνο ην
απαζρνινύκελν απ’ απηόλ πξνζωπηθό πνπ ζα απαζρνιεζεί λα είλαη αζθαιηζκέλν γηα ηε
κεηαθνξά από ηπρόλ αηύρεκα ζε αζθαιηζηηθό θξαηηθό θνξέα.
Ζ πιήξεο εθθέλωζε θαη κεηαθνξά γξαθείωλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε ρώξνπο
εληόο ηωλ θεληξηθώλ εγθαηαζηάζεωλ, θαζώο θαη θάζε κεηαθνξάο εληόο ηωλ θηηξίωλ
ππνδνρήο, ζα γίλεη κε ηξόπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ πιηθνύ θαη
ηωλ θηηξίωλ από θάζε αηηία. Ρεηά νξίδεηαη όηη γηα θάζε πξνμελεζείζα βιάβε ζε δάπεδα,
ηνηρνπνηία θιπ θαηά ηελ κεηαθνξά, ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν
κεηαθνξάο.
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Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη όια ηα θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο πνπ ζα απαηηεζνύλ (πρ.
θιαξθ, απηνθίλεηα, γεξαλνύο θιπ).
Ο Αλάδνρνο ζα ζπζθεπάζεη θαηάιιεια θαη κε αζθάιεηα όια ηα κεηαθεξόκελα είδε. Σα
απαηηνύκελα γηα ηελ ζπζθεπαζία θαη αζθαιή κεηαθνξά πιηθά επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Ο
εμνπιηζκόο ηνπ ππό εθθέλωζε θηηξίνπ ζα ζπζθεπαζηεί θαη κεηαθεξζεί επηκειώο, κε θιεηζηά
θνξηεγά, (απνζπλαξκνιόγεζε ηωλ επίπιωλ όπνπ απαηηεζεί θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπο ζην λέν
θηίξην, ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία ηνπ αξρείνπ θαη ηνπνζέηεζε ζε ραξηνθηβώηηα). Ζ
απνζπζθεπαζία ηνπ αξρείνπ ζα γίλεη παξνπζία ηνπ εθάζηνηε ελδηαθεξόκελνπ θαη εθόζνλ
δεηεζεί.
Ζ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε γξαθείωλ, βηβιηνζεθώλ θιπ ζα γίλεη από αλάδνρν
εθόζνλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ απαηηείηαη. Σα είδε ζα αξηζκεζνύλ αλάινγα κε ηα θηίξηα.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηνπνζεηήζεη όια ηα κεηαθεξόκελα είδε ζηνπο λένπο ρώξνπο
ζύκθωλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηεο κεηαθόκηζεο (ραξηνθηβώηηα, ηαηλίεο θιπ) ζα δηαηεζνύλ από ηνλ
κεηαθνξέα.
Ο Αλάδνρνο κεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο κεηαθόκηζεο κε ηξόπν
αζθαιή γηα ηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, λα κελ παξεκπνδίδεη ηηο ινηπέο
ιεηηνπξγίεο ηνπ Ηδξύκαηνο (ηήξεζε εζπρίαο, θαζαξηόηεηαο) θαη λα απνκαθξύλεη όια ηα πιηθά
ζπζθεπαζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε
κέξηκλα ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Αξκόδηα γηα ηελ βεβαίωζε ηεο θαιήο
εθηέιεζεο ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο είλαη ην Σκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Ο αλάδνρνο, κε ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο (ζπκπιήξωζε ηνπ ζρεηηθνύ Δληύπνπ
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο), απνδέρεηαη όηη έρεη πιήξωο ελεκεξωζεί γηα ηελ
θαηάζηαζε επί ηόπνπ ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο).
Δηδηθόηεξα, αλαθέξεηαη όηη, ν αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί πάληα θαζαξό ηνπο ρώξνπο ηνπ
Ηδξύκαηνο αιιά θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν απηνύ, απνκαθξύλνληαο άκεζα ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηα
πξνθαινύκελα από ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ απόβιεηα θαη άιια άρξεζηα αληηθείκελα θαη πιηθά.
Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ζπλερώο όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθαιείαο θαη
πγηεηλήο, όπωο απηά νξίδνληαη από ηε ζρεηηθή ηζρύνπζα λνκνζεζία.

……………………………………………
(Σόπνο θαη εκεξνκελία)

Ο Πξνζθέξσλ
(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα)
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Παξάξηεκα Γ’
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξνο: ην ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
Ο ππνγξάθωλ ................................................................................................., λόκηκνο εθπξόζωπνο
ηεο επηρείξεζεο (αηνκηθήο ή εηαηξηθήο) ..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……..
Έδξα ................................................ Οδόο ..................................................................... αξ. .............
Σ.Κ. ....................
Σει.
.............................................................
FAX
.............................................E-mail
…………………………….
(πκπιεξώλεηαη από όινπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο)
Αθνύ έιαβα πιήξε γλώζε ηωλ επί ηόπνπ ζπλζεθώλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, ππνβάιιω ηελ
παξνύζα Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζύκθωλα κε ηελ Πξόζθιεζε κε αξηζ. Πξωη.:__________ , θαη
δειώλω ππεύζπλα όηη απνδέρνκαη πιήξωο θαη ρωξίο επηθύιαμε ηα πεξηγξαθόκελα ζην Παξάξηεκα
Β’- Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ.
Καη ζπγθεθξηκέλα πξνζθέξσ :
ην ζπλνιηθό πνζό ησλ ..................................................................... επξώ (
€), κεζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ήηνη ην πνζό ησλ ………………………………………..
επξώ (
€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%.
(πκπιεξώλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά)
Υξόλνο ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο: ………………………….
……………………………………………
(Σόπνο θαη εκεξνκελία)
Ο Πξνζθέξσλ
(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληνο θαη ζθξαγίδα)
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