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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων

Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013
Αρ. πρωτ: 6544

Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη
Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2
Κτίριο Διοίκησης, Μύρινα Λήμνου
Ταχ. Κώδικας: 814 00
Τηλέφωνο:
22540 83015
Fax:
22540 83109
erinavla@aegean.gr
Emails:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ LAMINATE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΛΗΜΝΟΥ.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχοντας υπόψη:
1. Την Υπουργική Απόφαση Φ120.61/58/Β267211/24-8-10 (ΦΕΚ 779/25-08-10 τ.Γ) «Περί εκλογής
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»,
2. Το Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
4. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη»
6. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις.»
7. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

8. Το Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου…», όπως ισχύει σήμερα.
9. Την από 14/10/2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΜ Λήμνου προς τον Πρύτανη

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την έγκριση της σκοπιμότητας δαπάνης ποσού 5.000,00 € για
την προμήθεια έτοιμου πατώματος τύπου Laminate για το κτήριο Παντελίδειο, με ΑΔΑΜ
13REQ001672382 2013-10-18
10. Tην αριθ. 581/18-10-2013 απόφαση Πρύτανη με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητας της
δαπάνης ποσού 5.000,00 € , για την προμήθεια έτοιμου πατώματος τύπου Laminate για το
κτήριο Παντελίδειο της Π. Μ. Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
11. Την ΑΑΥ αριθ. 1118 με αριθ. Πρωτ: 6433/24-10-2013 με ΑΔΑ ΒΛΛΤ469Β7Λ-ΟΥ5 και ΑΔΑΜ:
13REQ001684504 2013-10-25 ποσού 5.000,00 €, για την προμήθεια έτοιμου πατώματος τύπου
Laminate για το κτήριο Παντελίδειο, που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1413 Α Οικονομικού Έτους
2013, της Παν/κής Μονάδας Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
12. Tην αριθ. 608/29–10-2013 απόφαση Πρύτανη με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση με την
διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια έτοιμου πατώματος
τύπου Laminate για το κτήριο Παντελίδειο της Παν/κής Μονάδας Λήμνου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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σας γνωστοποιεί ότι,
θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια έτοιμου
πατώματος τύπου Laminate για το κτήριο Παντελίδειο στην Μύρινα Λήμνου της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την κατάθεση προσφορών και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου, στην οδό Μητροπολίτη Ιωακείμ 2
στη Μύρινα Λήμνου.

1.

Αντικείμενο πρόσκλησης – προϋπολογισθείσα δαπάνη

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η, με απευθείας ανάθεση, προμήθεια έτοιμου
πατώματος τύπου laminate για το Κτήριο «Παντελίδειο» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου,
συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) το οποίο βαρύνει τον ΚΑΕ
1413 A του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος της Π.Μ. Λήμνου έτους 2013.
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α
1.
2.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MON.METΡ
ΥΛΙΚΟΥ
Έτοιμο πάτωμα τύπου
M2
LAMINATE
Έτοιμο σοβατεπί
ΜΕΤΡΑ
τύπου LAMINATE
Υπόστρωμα τύπου
Μ2
HDF
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 16%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ
200

TIMH
MON

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

104
200
4.310,34
689,66
5.000,00

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω κατ’ ελάχιστον
προδιαγραφές:
Τεχνικά χαρακτηριστικά υλικών:
Κατηγορία χρήσης : 31 ή 32 ή 33 (επαγγελματικό)
Κατηγορία αντοχής στην τριβή : AC3 ή μεγαλύτερή (πολύ ανθεκτικό)
Πάχος : 7 mm και άνω
Αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια: ΝΑΙ
Αντοχή σε κρούση (σημάδι από πτώση αντικειμένων) : IC 2 ή μεγαλύτερη
Αντιστατικότητα <2kV (αντιστατικό)
Ακαυστότητα Cfl-s1 (βραδύκαυστο)
Το Υπόστρωμα θα είναι τύπου HDF
2.

Χρόνος και τόπος κατάθεσης των προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα, στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην οδό Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, Κτήριο Παλλημνιακού
Σχολικού Ταμείου στη Μύρινα Λήμνου, έως την 11η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των υπό προμήθεια ειδών. Σε
περίπτωση που κάποιο είδος δεν περιγράφεται ακριβώς ή παρέχονται διάφοροι τύποι του
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συγκεκριμένου προϊόντος οι προσφέροντες οφείλουν να είναι συγκεκριμένοι, κάνοντας
αναλυτική περιγραφή του προϊόντος που προσφέρουν και των δυνατοτήτων του.

3.

Τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στην πρόσκληση, μπορεί να αποστέλλονται με
οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ.
και θα έχουν την κάτωθι μορφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ LAMINATE ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 6544/30-10-2013
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΚΕΙΜ 2 – ΤΚ81400 - ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να περιέχονται:
1. Η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα
2. Η Οικονομική Προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα με Υπεύθυνη Δήλωση στην
οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων :
α) έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης
β) τα προμηθευόμενα υλικά πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
στην παρούσα
γ) Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας
κατάθεσης της
Προσφορά που δεν περιέχει την ανωτέρω δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή και θα κρίνεται
ως απαράδεκτη.
4.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (Ν.2286/95 αρθ. 4. παρ.1.) και ασχολούνται
συστηματικά με την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας διακήρυξης. Οι ενώσεις και
οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο αν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
5.

Δημοσιότητα – παραλαβή πρόσκλησης

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της παρούσας
πρόσκλησης και εκτύπωσης αυτού (εφόσον το επιθυμούν) στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου www.aegean.gr και συγκεκριμένα στη θέση «Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις».
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6.

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από
την επόμενη της ημέρας κατάθεσης αυτών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
7.

Σύμβαση και διάρκεια σύμβασης

Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της
σύμβασης θα είναι για ένα μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην
προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση-έγγραφο, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150). Σε περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι
κηρυχθεί έκπτωτος/οι, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας
στον επόμενο κατά σειρά συμμετέχοντα που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.
8.

Πληρωμή – Δικαιολογητικά πληρωμής

Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή
υλικών, και αφού προσκομισθούν στο Τμήμα Λογιστηρίου και Δαπανών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150):
Α. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οποία
υπογράφεται από την εκάστοτε οριζόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των εργασιών.
Β. Τιμολόγιο του ανάδοχου θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.
Γ. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου (ασφαλιστική ενημερότητα)
Δ. Φορολογική Ενημερότητα.
9.

Τον/τους ανάδοχο/ους βαρύνει/ουν

Α. παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής (προ Φ.Π.Α.) συμβατικής δαπάνης
Β. κρατήσεις επί της καθαρής αξίας του ποσού του τιμολογίου που ανέρχονται συνολικά στο 3,072%,
και
Γ. Τυχόν Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.
Δ. Κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία της πληρωμής
10. Πληροφορίες - Διευκρινήσεις
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Λήμνου του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής
Πάρις Τσάρτας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 6544/30-10-2013 ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΤΕΛΙΔΕΙΟΥ»
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
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Α/
Α

1.
2.
3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

MON.
METΡ

Έτοιμο πάτωμα τύπου
M2
LAMINATE
Έτοιμο σοβατεπί τύπου ΜΕΤΡΑ
LAMINATE
Υπόστρωμα τύπου
Μ2
HDF
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

200
104
200

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων
Υπογραφή
(σφραγίδα)

