INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.27 15:45:30
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΕΩ3469Β7Λ-5ΓΝ

14PROC002365448 2014-10-27

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ
Μυτιλήνη 27/10/2014
Αρ. Πρωτ. 8983
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπ’ όψη του την απόφαση 81/27.10.2014 του
Πρύτανη του Ιδρύματος (ΑΔΑ 674Ν469Β7Λ-ΦΞ9) γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη
προμήθεια μηχανής ταχείας πρωτοτυποποίησης τεχνολογίας 3D printing με χρήση
υλικού σε μορφή πούδρα. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού η χαμηλότερη τιμή.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ € (18.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1299 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του οικονομικού έτους 2014.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια μηχανής
ταχείας πρωτοτυποποίησης τεχνολογίας 3D printing με χρήση υλικού σε μορφή πούδρα
για τις ανάγκες των εργαστηρίων ολοκληρωμένου βιομηχανικού σχεδιασμού και
σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
& Συστημάτων στην Σύρο. Οι προδιαγραφές του μηχανήματος πρωτοτυποποίησης
περιγράφονται στο παράρτημα.
.
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στους προβλεπόμενους από τον
νόμο ιστότοπους, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) &
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων.
Επίσης θα αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε
εταιρείες με σχετικό αντικείμενο, καθώς και στο Επιμελητήριο Σύρου.
Τέλος η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Σύρου & θα διατίθεται ηλεκτρονικά ή εγγράφως από το Τμήμα

1

ΑΔΑ: 6ΕΩ3469Β7Λ-5ΓΝ

14PROC002365448 2014-10-27

Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον συγκεκριμένο πρόχειρο διαγωνισμό είναι :
1. Το Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα
2. Το Π.Δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
3. Το Π.Δ. 60/2007, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005
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 64 του Ν. 4172/2013 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου», όπως ισχύει
σήμερα
7. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
8. Το N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
9. Το Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου…», όπως ισχύει σήμερα
10. Την υπ' αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011"
11. Την υπ' αριθμό 11/10-9-2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών
Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός
σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/16-92014),
12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 9 4 2 με αριθμό πρωτ 8898/23-10-2014,(ΑΔΑ
70AY469B7Λ & ΑΔΑΜ 14RQ002359469 2014-10-23)
13. Την με αρ. 81/ 27-10-2014 απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος με ΑΔΑ:
674Ν469Β7Λ-ΦΞ9, με θέμα : Έγκριση διαδικασίας για την προμήθεια μηχανής
ταχείας πρωτοτυποποίησης τεχνολογίας 3D printing με χρήση υλικού σε μορφή
πούδρα
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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, 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
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, και να φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και
σφραγισμένος ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, η οποία πρέπει να είναι
υπογεγραμμένη.
Απαγορεύεται η κατάθεση ανοικτών ή εναλλακτικών προσφορών.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) 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: ο
υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση της προκήρυξης την οποία αποδέχεται πλήρως,
είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερος και δεν έχει αποκλειστεί από την
διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (πρόχειρων, ανοικτών , διεθνών).
Β) Τεχνική περιγραφή του προσφερομένου μηχανήματος και των προδιαγραφών του.
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 κατακύρωση της προμήθειας.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ορισθείσα από το Ίδρυμα επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού θα προχωρήσει σε αποσφράγιση των προσφορών την,
Τρίτη 4
Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μμ στην αίθουσα συνελεύσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου
1ο Γυμνάσιο Σύρου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου και προχωρήσει στην
ανακήρυξη του μειοδότη, συντάσσοντας το απαιτούμενο πρακτικό, το οποίο θα
διαβιβάσει στο αρμόδιο διοικητικό όργανο για την ανακήρυξη του ανάδοχου.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η
διάρκειά της ορίζεται μηνιαία, από 10/11/2014 έως
10/12/2014 και μέσα σε αυτό το
χρονικό διάστημα ο μειοδότης οφείλει να ολοκληρώσει την προμήθεια.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ, μετά από την υπογραφή της
σύμβασης, 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 καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, 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.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις
οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, 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 :
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο, αν αυτός δεν εκπληρώσει εγκαίρως και εντός των
συμβατικών προθεσμιών, ή εκπληρώσει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης μετά από
πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής Αγαθών & Υπηρεσιών και απόφαση του
αρμόδιου οργάνου διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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.
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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
Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας του μηχανήματος
πρωτοτυποποίησης δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας
υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ο ανάδοχος επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του λόγω
ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών
από της λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α Είδος
Προδιαγραφές
Ποσό
/
τητα
Α
1 Μηχανή
 Μέγιστο
μέγεθος 1
ταχείας
εκτύπωσης:
πρωτοτυποποίη
200x150x140mm
σης
 Μέγιστο
επίπεδο
τεχνολογίας 3D
στρώματος
printing
με
εκτύπωσης: 0,1mm
χρήση
υλικού
 Τεχνολογία πούδρας
σε
μορφή
nylon
πούδρας
 Δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης
της πούδρας
 Η κατασκευή να μην
απαιτεί
υποστηρίγματα
 Λογισμικό
3d
εκτυπωτή

Προϋπολογ Παρατηρήσεις
ισμός
με
ΦΠΑ 16%
18.000
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ενσωματωμένο στον




3d
εκτυπωτή
και
σύνδεση μέσω δικτύου
(TCP/IP)
Σύνδεση
μέσω
λειτουργικού
Windows, MAC, Linux.
Εγγύηση υλικό και
λογισμικό:
Τουλάχιστον ένα (1)
έτος

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης,
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
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