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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ
Ηράκλειο,

07-10-2016

Αρ. Πρωτ:

4810/Φ70

ΠΡΟΣ: α. ∆ήµο Χανίων, Ρεθύµνου &
Αγίου Νικολάου
β. Επιµελητήριο Χανίων, Ρεθύµνου
& Λασιθίου
γ. Θυροκόλληση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
To Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 128/06-10-2016 Θέµα 5ο Απόφαση της
Συνέλευσης του, διενεργεί Επαναληπτικό Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε
σφραγισµένες προσφορές, µε αριθµό διακήρυξης 4809/Φ70/07-10-2016, για την
µίσθωση δωµατίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωµένων διαµερισµάτων τουλάχιστον δύο
Αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης στα
Χανιά, στο Ρέθυµνο, στον Άγιο Νικόλαο, για το χρονικό διάστηµα από 01/11/2016 έως
30/06/2017.
Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 31.150,44€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι
35.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. 13% και κατανέµεται ως
εξής:

ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ

Σύνολο δωµατίων
(δίκλινα)
Αριθµός φοιτητών
Προϋπολογισµός
(συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ)

8

Τµήµα Μηχανικών
Μουσικής
Τεχνολογίας και
Ακουστικής ΤΕ
(ΣΕΦΕ)
Ρέθυµνο
3

16

6

4

19.200,00

9.600,00

6.400,00

Σχολή Εφαρµοσµένων
Επιστηµών
Χανιά

Τµήµα
∆ιοίκησης και
Οικονοµίας
(Σ∆Ο)
Άγιος Νικόλαος
2

Η µίσθωση θα γίνει χωριστά για κάθε Τµήµα και οι συµµετέχοντες µπορούν να
υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για όλα τα Τµήµατα.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Τρίτη 18/10/2016 και ώρα 11:00 στα Γραφεία
της ∆ιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
∆ικαιούµενοι συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι οι
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1,2,4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Γλώσσα του διαγωνισµού είναι η Ελληνική και νόµισµα προσφοράς το Ευρώ.
Κατάθεση προσφορών έως την Τρίτη 18/10/2016, ώρα 10:30 π.µ. στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σταυρωµένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης.
Περισσότερες πληροφορίες καθηµερινά στο γραφείο Προµηθειών και Περιουσίας του
Ιδρύµατος κατά τις εργάσιµες ώρες καθηµερινά (κα ∆αµιανάκη Μαρία e-mail:
mariadam@staff.teicrete.gr, τηλ.2810-379307 fax. 2810-379395).
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται τα παραπάνω τεύχη από τη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών και Περιουσίας και από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.teicrete.gr (στη κατηγορία: Προκηρύξεις).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

