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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπ’ όψη του την απόφαση 639/05.11.2013
του Πρύτανη του Ιδρύματος (ΑΔΑ ΒΛ1Η469Β7Λ-Π7Θ) γνωστοποιεί ότι θα προβεί
στην προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού η χαμηλότερη τιμή.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ € (3.000 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7111 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του οικονομικού έτους 2013.
.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο της απ’ ευθείας ανάθεσης
είναι η προμήθεια επίπλων και
συγκεκριμένα :
1. Ενός τραπεζιού συνεδριάσεων μήκους έως 5 μ. για τις ανάγκες 18 ατόμων
2. Δέκα οκτώ καθισμάτων
3. Τριών ντουλαπών γραφείου &
4. Μιας συρταριέρας
για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου με προϋπολογισμό ΤΡΙΩΝ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ € (3.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% .
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα πρέπει, εφ’ όσον αποστέλλονται ταχυδρομικά,
να έχουν παραληφθεί από το Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου
στην διεύθυνση πρώην Επιμελητήριο Κυκλάδων, Κωνσταντινουπόλεως 1,
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Ερμούπολη, Σύρος 84100, η να παραδίδονται αυτοπροσώπως, σε σφραγισμένο
φάκελο, απ’ ευθείας στο Πρωτόκολλο, στην πιο πάνω διεύθυνση, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, και να φέρουν
τα κάτωθι στοιχεία :

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
καθώς και σφραγισμένος ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, η οποία πρέπει να
είναι υπογεγραμμένη.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)/άρθρο 8/ παράγραφος 4, όπως
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι
: έχουν λάβει γνώση της προκήρυξης την οποία αποδέχονται πλήρως, είναι
φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμεροι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στην οικονομική προσφορά αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), ο
αναλογούν ΦΠΑ και η συνολική τιμή. Η προσφορά δεσμεύει τον υποψήφιο
ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές που θα υποβληθούν
θα αποσφραγισθούν την Δευτέρα 9
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου από τους υπαλλήλους της
Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίοι και θα προχωρήσουν στην ανακήρυξη του
μειοδότη, συντάσσοντας την απαιτούμενη εισήγηση προς το αρμόδιο διοικητικό
όργανο για την ανακήρυξη του ανάδοχου.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση
για την προμήθεια επίπλων, όπως περιγράφονται αναλυτικά πιο πάνω, για τις
ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβάλλεται σε ευρώ, μετά την έκδοση τιμολογίων
του ιδίου και αφού προσκομισθούν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Π.Δ.
118/2007 (ΦΕΚ Α150) δηλαδή :
1. Βεβαίωση παραλαβής υλικών, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
Αγαθών & Υπηρεσιών
2. Τιμολόγιο του αναδόχου θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ
3. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου
Τον ανάδοχο βαρύνουν :
1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της προ ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης
2. Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ ύψους 3,072%
επί της προ ΦΠΑ συμβατικής
δαπάνης
3. Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων. Η κράτηση υπολογίζεται στο σύνολο της προ ΦΠΑ συμβατικής
δαπάνης και παρακρατείται στη πρώτη πληρωμή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν
καλόπιστα κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά
την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική
Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφ’ όσον συμφωνούν και τα
δύο μέρη, να προβλεφτεί στην σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα
Δικαστήρια, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική νομοθεσία και με όσα
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για
την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα
στην παραπάνω παράγραφο.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προκήρυξη να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Σύρου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου και του
Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Επίσης να διατίθεται ηλεκτρονικά ή
εγγράφως από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Σύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας
3

