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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

                   
          

      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστημίου Αιγαίου θα προβεί στην  ανάδειξη αναδόχου για την 

παροχή υπηρεσιών φύλαξης(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)  της  Πανεπιστημιακής Μονάδας  
Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-06.00 και για το διάστημα 01/09/2020-30/09/2020. 

Το συνολικό ύψος της προαναφερόμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.425,56€ (δύο χιλιάδες 
τετρακοσίων είκοσι πέντε  ευρώ και πενήντα έξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ, θα καλυφθεί από τον  ΚΑΕ 0892Α «Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων»  του Τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος 2020.

Περιγραφή είδους/υπηρεσία
Ποσότητα Προϋπολογισμός 

σε € προ ΦΠΑ
Συντελεστής 

ΦΠΑ

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

σε € με ΦΠΑ

παροχή υπηρεσιών φύλαξης (των 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) 
της  Πανεπιστημιακής Μονάδας  
Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-06.00 και 
για το διάστημα 01/09/2020-
30/09/2020

1 1.956,10 24% 2.425,56

Σύνολο 1.956,10€ 24% 2.425,56€
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Ανάλυση προϋπολογισμού:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
παροχή υπηρεσιών φύλαξης(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)  της  Πανεπιστημιακής 

Μονάδας  Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-06.00 και για το διάστημα 01/09/2020-30/09/2020.

A/A Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Μερική 
Δαπάνη

1 παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης(εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων)  της  Πανεπιστημιακής 
Μονάδας  Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-
06.00 και για το διάστημα 01/09/2020-
30/09/2020.

τεμ. 1 1.956,10 € 1.956,10 €

 ΣΥΝΟΛΟ    1.956,10 €
 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%    469,46 €

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)    2.425,56 €

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε, να καταθέσετε μέχρι και την Δευτέρα 31-08-2020 και ώρα 11:00,  
υπογεγραμμένη προσφορά (συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο προσφοράς) είτε με ηλεκτρονική 
αποστολή, είτε με τηλεομοιοτυπία είτε σε έντυπη μορφή, στα στοιχεία που δίδονται στις πληροφορίες που 
αφορούν την Πρόσκληση.

Η προαναφερόμενη δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο σύνολο 
της, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, προ 
ΦΠΑ.
Ο Οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση της προμήθειας/υπηρεσίας, θα πρέπει 
να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ότι δεν υφίστανται οι λόγοι αποκλεισμού 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας της παρ. 2  του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα εφαρμόζουν και τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής 
(δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 
των προβλεπόμενων από την οικεία – κλαδική – Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου κ.λ.π.) και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 
του επαγγελματικού κινδύνου. 

Διάρκεια υπηρεσίας: από 01/09/2020 έως 30/09/2020
Πληροφορίες επί της πρόσκλησης: Σταματία Τσουβαλά, τηλ. 22410 99020, fax 22410 99029, e-mail: 
Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr ,  κτίριο 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, γραφείο ΙΣ.10, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης 

Συνημμένα: 

Έντυπο Προσφοράς (προς συμπλήρωση)

mailto:Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr
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Προς : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
παροχή υπηρεσιών φύλαξης(εσωτερικών και εξωτερικών χώρων)  της  

Πανεπιστημιακής Μονάδας  Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-06.00 και για το διάστημα 
01/09/2020-30/09/2020.

A/A Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Μερική 
Δαπάνη

1 παροχή υπηρεσιών 
φύλαξης(εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων)  της  
Πανεπιστημιακής Μονάδας  
Ρόδου κατά τις ώρες 23.00-
06.00 και για το διάστημα 
01/09/2020-30/09/2020.

τεμ. 1   

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%     

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)     

Ρόδος, ……./ ………. /2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - Υπογραφή)
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