Θεσσαλονίκη, 11.10.2018
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Ν. Ηλίου
Τηλέφωνο : 2310 891233

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (24/18)
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 1/06.09.2018
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 303/07.09.2018
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν
έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη συντήρηση (χόρδισμα) των
είκοσι ενός (21) πιάνων του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
(συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών) για το έτος 2018-2019,
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις
25.10.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €9.000,00
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0412 του
τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018
(CPV50860000-1).
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει υποχρεωτικά στο εξωτερικό του μέρος
την ένδειξη: «Για τη συντήρηση (χόρδισμα) των είκοσι ενός (21) πιάνων του
τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (συμπεριλαμβανομένων των
απαραιτήτων ανταλλακτικών) για το έτος 2018-2019».
Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει
επίσης να προσκομίσουν:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και
Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν: i) Οι
προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, ii) Οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., αντίγραφο
του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική Αρχή, μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της
Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού.
β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά
πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια
όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, τα νομικά πρόσωπα μόνο για
το προσωπικό που απασχολούν.
Το χόρδισμα και η
συντήρηση των πιάνων θα πραγματοποιείται μέσω
εβδομαδιαίας επίσκεψης και παρακολούθησης, που θα ορίζεται σύμφωνα με το
ωράριο μαθημάτων (εκτός ωρών διδασκαλίας) και σε περίπτωση ανάγκης σε
συνεργασία των Διδασκόντων με τον Χορδιστή-Συντηρητή, ώστε να μην
παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να ανταποκρίνεται άμεσα για
τις απαιτούμενες εργασίες α) σε περιόδους μαθημάτων κατά την διάρκεια του
χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, β) κατά την διάρκεια των χειμερινών, εαρινών
και επαναληπτικών εξετάσεων γ) σε καθορισμένες ημερομηνίες ηχογραφήσεων,
συναυλιών και εκδηλώσεων του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης εντός
του Πανεπιστημίου.
Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η
προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
Για την μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των
ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο οι προβλεπόμενες από τα άρθρα
203 και 207 του Ν. 4412/16 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’
αυτά διαδικασία.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις, με το τέλος κάθε
4μήνου, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις
εργασίες που ολοκληρώθηκαν καθώς και παραστατικά αγοράς γνήσιων
ανταλλακτικών και αφού προηγηθεί βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής
περί εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων.
Η πληρωμή του αναδόχου επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται
στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ. επικοινωνίας 2310 891233).
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