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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 5401
Μυτιλήνη, 23 Μαΐου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με την απόφαση Πρύτανη 1110/23.05.2014, θα προβεί στην διαδικασία
της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια μεταλλικών πινακίδων δημοσιότητας για τα
κτίρια του Ιδρύματος, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
συνολικού προυπολογισμού χιλίων πεντακοσίων εξήντα έξη ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.
και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 1899Α (Απόφαση
Ανάληψης Υποχρέωσης Διατάκτη 539/22-05-2014).
Οι προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους είναι οι παρακάτω:

Είδος: Μεταλλικές Πινακίδες

Διαστάσεις : 80εκ Χ 60εκ Χ 0,8-1χιλ (μήκος Χ ύψος Χ πάχος ) .
Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Περιγραφή: Εκτύπωση από βινύλιο πολυμερικό με πλαστικοποίηση. (Η μακέτα
θα δωθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Ηλεκτροστατικά βαμμένο λευκό.

Ποσότητα: 45 τεμάχια
Προϋπολογιζόμενη
δαπάνη:

1.566€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΦΠΑ 16%: 216€

Προϋπολογιζόμενη
τιμή μονάδος:

34,8€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΚΑΕ 1899Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για την παρούσα πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών της Κεντρικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, στη Μυτιλήνη, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Χρήστο Βασιλάκο, τηλ.: 22510-36928, email:
chvas@aegean.gr.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) πρέπει να
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στην διαδικασία, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη διεύθυνση, Τμήμα Περιουσίας και
Προμηθειών, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100,
Μυτιλήνη, υ/ο κ. Χρήστο Βασιλάκο, μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014,  και ώρα 13.00. Στις
προσφορές θα αναγράφονται εξωτερικά τα παρακάτω στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς του
Παραρτήματος Ι, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία και υπογεγραμένο.

ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της
διενέργειας της διαδικασίας διαπραγματευσης και για το χρόνο που θα αποδεχθούν να παρατείνουν την
προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου ως άνω,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα πρόσκληση.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα πρέπει να εκδοθεί κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Περιουσίας και
Προμηθειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στον
κάθε προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή των ειδών αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση κατακύρωσης.
Ως τόπος παράδοσης ορίζετε το Κτίριο Διοίκησης στο Λόφο Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
Μυτιλήνη. Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που
θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως
αναφέρεται σχετικά παρακάτω :
Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος
Η παράδοση των ειδών χρονικά οριοθετείται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση
κατακύρωσης. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών για λόγους που οφείλονται
στον ανάδοχο, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης
ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος των ειδών, που καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του
συμβατικού τιμήματος αυτού.
Έκπτωση προμηθευτή
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας
πρόσκλησης. Σε περίπτωση έκπτωσης προμηθευτή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δικαιούται, κατά την κρίση του,
να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο προμηθευτής 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 πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως,
για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη 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.



Σελίδα 3 από 4

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Αντπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Ιωάννης Κάλλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

1 Μεταλλικές πινακίδες 45 τεμάχια


