
 

 

 

 

 

 

 

 

Προς: Ενδιαφερόμενους 

 

 
Κοιν:     Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

Άρτας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας  

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   02/2016 

 
 

Θέμα: 
«Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 

εκκένωσης των βόθρων στην Ηγουμενίτσα». 

Σχετ.: 
Η με αρ. πρωτ. Φ.23/763/12.02.2016 Απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου, με ΑΔΑ: 

78ΓΕ4691ΟΙ-Ζ0Γ.  

 

Το ΤΕΙ Ηπείρου προσκαλεί 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή 

υπηρεσιών εκκένωσης των δύο βόθρων –συνολικής χωρητικότητας 35-38 τ.μ.- και μεταφοράς των 

λυμάτων των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

3.500 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 2.845,53 € πλέον Φ.Π.Α. 

Κριτήριο Κατακύρωσης: 

Η χαμηλότερη τιμή 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 

Βασιλική Φραγκάκη  

26810 50005            26810 76404 

vfragaki@teiep.gr 

www.teiep.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Άρτα,     12/02/2016 

Αριθ. Πρωτ.: Φ.23/767 
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Προσφορά: 

Η προσφορά κατατίθεται πρωτότυπη σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις ενδείξεις της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας, στοιχεία Παραλήπτη και πλήρη στοιχεία Αποστολέα – 

Συμμετέχοντα). 

Μέσα σε σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι τεχνικές 

προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά, χωρίς να απαιτούνται χωριστοί φάκελοι για το καθένα. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της 

παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. 

2) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και 

συγκεκριμένα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

- δεν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του ΠΔ 

118/2007. 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 

6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

- είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την περ. (3) 

του εδ. α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, 

- ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. 

γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. 

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

εκπρόσωπό τους. 

2. Άδεια Δ.Χ. του λυματοφόρου. 
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Οικονομική προσφορά: 

Θα πρέπει ευκρινώς να αναγράφεται μια προσφερόμενη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών 

εκκένωσης των βόθρων και μεταφοράς των λυμάτων των κτιρίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην 

Ηγουμενίτσα, ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΒΟΘΡΩΝ 

ΚΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι.  ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35-38 κ.μ. 

48  

……………… 

 

………………….. 

 

………………. 

 

Διάρκεια Σύμβασης: 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής 
της έως την εξάντληση του ποσού των 3.500 €, ή μέχρι τη λήξη του 2016.  

Το ΤΕΙ Ηπείρου διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για δώδεκα (12) 
μήνες από την κανονική λήξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιλέξει ο συμβασιούχος 
προμηθευτής. 

Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «3.500,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου του οικονομικού έτους 

2016 και τον ΚΑΕ 0844.  

Οι φορές που θα χρειαστεί να εκκενωθούν οι βόθροι του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα δεν 

είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, εξαρτώνται από τις ανάγκες που θα προκύψουν.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε εκκένωση του βόθρου μέσα σε 1 ημέρα από την 

ειδοποίηση του από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα. 

Πληρωμή: 

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα, με την έκδοση βεβαίωσης εκτέλεσης 

των εργασιών, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων 

δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένων 

των προβλεπόμενων φόρων. 

Δημοσιότητα: 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΤΕΙ Ηπείρου 

(www.teiep.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Κατάθεση μειοδοτικών προσφορών: 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν αυτοπροσώπως ή να αποστέλλουν με οποιανδήποτε 

τρόπο (εταιρεία ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείο κ.λ.π.) τις προσφορές τους, με την προϋπόθεση 
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αυτές να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί από το ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι τις 29.02.2016 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. από το ΤΕΙ Ηπείρου – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, διεύθυνση: 

Ειρήνης και Φιλίας 1, ΤΚ 46100, Ηγουμενίτσα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 

καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στους 

προσφέροντες χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Αποσφράγιση προσφορών: 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την Δευτέρα 29.02.2016 και ώρα 11.30 π.μ., στη Σχολή 

Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, Ειρήνης και Φιλίας 1, Ηγουμενίτσα. Η παρουσία των 

συμμετεχόντων είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική.  

Πληροφορίες: 

Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, τηλέφωνα 2681050005, 2681050024. 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τηλέφωνο 2665049851. 

 

 

Εσωτερική Διανομή:   
1. Γραμματεία Προέδρου, Αν. Προέδρων  και 

Γραμματέα  
2. ΠΔΔΟ 
3. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου  
4. Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας. 
5. Τμήμα Προϋπολογισμού και Δαπανών. 
6. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) 
 

 

 Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 

 
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. 
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