
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ   

   
  Μυτιλήνη, 5/05/2014 

       Α.Π.: 4583 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών σκίασης με σύστημα ρόλερ για το κτήριο «7ης Μαρτίου»  

για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.  
(Αρ. Πρόσκλησης 4/2014) 

 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 1053/02-05-2014 απόφαση του Πρύτανη με 
ΑΔΑ:ΒΙΦ1469Β7Λ-ΚΜΔ , σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας 
ανάθεση) στην προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών σκίασης με σύστημα ρόλερ για το κτήριο «7ης 

Μαρτίου»  για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου Φ.Π.Α.και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1899 του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014. 
 
Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει να μετρήσει ακριβώς το 
κάθε άνοιγμα, πριν την προμήθεια και εγκατάσταση. 
Τρόπος υποβολής προσφορών: Πριν την κατάθεση της προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορούν εφόσον το 
επιθυμούν, να λάβουν γνώση των εγκαταστάσεων.  
Αυτοψία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες: Τρίτη 06/05/2014, Τετάρτη 07/05/2014 
& Πέμπτη 08/05/2014 κατά τις ώρες 08:30 – 14:30,  τηλ. 22410 99026 
 
Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. 
 
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της 
σύμβασης.  
Σύμβαση: Προμήθειας &εγκατάστασης. 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών:  μέχρι την Παρασκευή16-05-2014 και ώρα 11:00π.μ., στo γραφείo του 
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1, ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr ή μέσω τηλεομοιοτυπίας στο fax 22410 99029. 
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια 
επιτροπή. 
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κρατήσεις 3,072%, κράτηση 0,10 % υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), τυχόν τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.  
 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΑΣ 

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ469Β7Λ-ΟΜΔ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΡΟΛΕΡ 
 
Κατά την μετεγκατάσταση υπηρεσιών – δραστηριοτήτων στο κτήριο 7ης Μαρτίου, παρατηρήθηκε ότι οι 
χρήστες κατά τις ημέρες ηλιοφάνειας, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ως προς την ευκρίνεια κατά τη χρήση των 
Η/Υ αλλά και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας.  
Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο στις αίθουσες -  γραφεία που στεγάζονται υπηρεσίες – δραστηριότητες 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, να τοποθετηθούν συστήματα σκίασης με ρόλερ. 
Τα ανοίγματα που θα καλυφθούν είναι τα παρακάτω: 

 40 ανοίγματα με διάσταση κάλυψης συστήματος σκίασης: 1,80 (Π) * 2,60 (Υ) στο ισόγειο και στον 1ο 
όροφο  

 25 ανοίγματα με διάσταση κάλυψης συστήματος σκίασης: 1,80 (Π) * 2,00 (Υ) στον 2ο όροφο 
 
Με τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μηχανισμός περιστροφής (5,0Χ6,5 εκατοστά) με αλυσίδα τύπου 320Α, με ειδικές εσοχές για ασφαλή 
τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένος από λευκό πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο 
μεταλλικό σπιράλ σταθεροποίησης θέσεως ώστε να εμποδίζει την άστοχη περιστροφή του ρόλερ 
χωρίς την χρήση της αλυσίδας. Τα στηρίγματά του να είναι μεταλλικά χρώματος λευκού με 
δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο. 

 Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος να έχει διάμετρο 32 χιλιοστά, να είναι κατασκευασμένος από 
αλουμίνιο και να έχει ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας για την σταθεροποίηση του 
υφάσματος. 

 Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, να 
είναι σωλήνας διαμέτρου 22 χιλιοστών κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδιωμένο χρώματος 
ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας. 

 Οι τάπες του κατωκασιού να είναι στρογγυλές κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος λευκού ή 
γκρί με χρήση διακοσμητική. 

 Η αλυσίδα να είναι τύπου μπίλιας κατασκευασμένη από λευκό πλαστικό υλικό ή από ανοξείδωτο 
υλικό.  

 Το ύφασμα να είναι απλό μονόχρωμο σε απόχρωση γκρι (ανοιχτόχρωμο). 
 
Τα συστήματα σκίασης, θα τοποθετηθούν από την ίδια εταιρεία προμήθειας. 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης, είναι έως 4.000,00€ συμπ. του αντίστοιχου 
ΦΠΑ. 
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ΜΕ ΦΠΑ 
1. Προμήθεια Συστήματος 

σκίασης με Ρόλερδιαστάσεων 
1,80 (Π) * 2,60 (Υ) 

40     

2. Προμήθεια Συστήματος 
σκίασης με Ρόλερδιαστάσεων 
1,80 (Π) * 2,00 (Υ) 

25     

2. Εγκατάσταση των 
συστημάτων σκίασης με 
ρόλερσε όλα τα ανοίγματα 
του κτηρίου «7ης Μαρτίου» της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας 
Ρόδου  

65     

 ΣΥΝΟΛΟ     
 
 
 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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