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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α4 
(ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2012) 

 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της υπ’ αριθµ. 37/02-10-
2013 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, θέµα 4.6, σας γνωστοποιεί ότι θα 
προβεί µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης (απευθείας ανάθεση) σε τµηµατική 
προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού τύπου Α4, 80g/m2 σε δεσµίδες των 500 
φύλλων και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για τις ανάγκες της 
Πανεπιστηµιακής Μονάδας Ρόδου. 
 
∆εν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
 
Ο Υποψήφιος οφείλει να καταθέσει προσφορά και να αναγράφει την τιµή ανά 
συσκευασία 500 τεµαχίων. 
 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και έξοδα παράδοσης και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 1731του τακτικού προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013.  
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι υπογεγραµµένες προσφορές, θα πρέπει να αποσταλούν σε σφραγισµένο φάκελο 
στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισµένο φάκελο απευθείας στο 
Πρωτόκολλο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ρόδου στο Κτίριο Κλεόβουλος, 
∆ηµοκρατίας 1, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, το αργότερο µέχρι την 
16 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία: 
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013» 

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2012 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΡΟ∆ΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 16/10/2012 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία 
σε κάθε στάδιο. 
Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν 
δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Μεταξύ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση. 

2. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος, από 01-01-2013 µέχρι 31-12-2013 ή 
µέχρι κάλυψης του ποσού που ορίζει η πρόσκληση. 

3. Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας 
Αρχής και Αναδόχου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Η πληρωµή του προµηθευτή, µετά από κάθε τµηµατική παραλαβή από το 
Πανεπιστήµιο, θα γίνεται σε εύλογο διάστηµα, µετά από έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής, µετά  την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.  Τραπεζικά τέλη 
ή άλλες επιβαρύνσεις (παρακράτηση φόρου 4%), επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασίας πληρωµής, είναι η κατάθεση στο 
Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου στη Ρόδο, των παρακάτω: 

� Πρωτόκολλο παραλαβής από το οποίο θα προκύπτει ότι παραληφθήκαν ποσοτικά 
τα είδη της παραγγελίας, το οποίο υπογράφεται από την εκάστοτε οριζόµενη 
Επιτροπή Παραλαβής. (από την υπηρεσία) 

� Τιµολόγιο του ανάδοχου  θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ.  

Τον  ανάδοχο βαρύνει:  

• Παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) συµβατικής δαπάνης. 

• Κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του τιµολογίου που ανέρχονται 
συνολικά στο 3,072%,  

• Κράτηση 0,10 % υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Α.Α.∆.Σ) σύµφωνα µε το Ν.4013/15-9-2011, που υπολογίζεται επί της αξίας, 
εκτός ΦΠΑ και παρακρατείται κατά την πρώτη πληρωµή (σε όλο το ποσό της 
σύµβασης προ ΦΠΑ). 

• Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις. 
 
H πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε Χρηµατικό Ένταλµα, το οποίο θα εκδίδεται στο 
όνοµα του αναδόχου, µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα από  θεώρηση (του 
Εντάλµατος) από την αρµόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (µε την 
προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 
H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κωδικός 
Αριθµός Εξόδων 1731 για το Οικονοµικό Έτος 2013. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία  ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Π.∆.118/2007 και την υπ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. 

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.  

Η πρόσκληση είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
www.aegean.gr  και στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών www.rhodes.aegean.gr. 
Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών 
Υποθέσεων Ρόδου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις αρµόδιες υπαλλήλους 
Ανζέλ Τάταρη  τηλ. 22410 99021 και Μαρία ∆ιαµαντάρα, τηλ. 22410 99026. 
 
Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιείται τµηµατικά εντός δύο (2) ηµερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του µειοδότη. 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ 

ΑΔΑ: Β4ΤΖ469Β7Λ-ΠΥ5


