ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.30 09:50:35
EEST
Reason:
Location: Athens

15PROC002741763 2015-04-30

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ
Μυτιλήνη, 30/04/2015
Α.Π.: 2848

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Αρ. Πρόσκλησης 3/2015)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 471/27-04-2015 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ:
ΩΣ8Ι469Β7Λ-8ΤΩ), σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας
ανάθεση) στην προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως τριών χιλιάδων και εκατό ευρώ (3100,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τους κωδικούς:
 2014ΣΕ54600040 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έως του ποσού 1100,00€
 2014ΣΕ54600042 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), έως του ποσού 2000,00€
Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με το Παράρτημα Ι
Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης και συναρμολόγησης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας ανά Πίνακα
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφής της σύμβασης.
Σύμβαση: Προμήθειας.
Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακού Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, τηλ. 22410 99026 &
22410 99020 (e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.aegean.gr & της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
www.rhodes.aegean.gr
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την Τετάρτη 13/05/2015 και ώρα 11:00
π.μ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτήριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο,
Δημοκρατίας 1.
Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο, κτήριο «7ης Μαρτίου»,
Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015»

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
α/α
1
2
3

4
5

6

7

Περιγραφή
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της
προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση
Συμπληρωμένοι οι πίνακες του Παραρτήματος Ι, ανάλογα με τα προσφερόμενα είδη
Εφόσον προσφέρονται βιβλιοστάσια: Υπεύθυνη δήλωση, ότι o υποψήφιος
προμηθευτής έχει λάβει γνώση των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των
εγκαταστημένων στο Παράρτημα Λήμνου Βιβλιοστασίων και ότι τα προσφερόμενα
Βιβλιοστάσια πέραν της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές είναι έτσι
κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να επεκτείνουν τα ήδη υφιστάμενα κατά μήκος
και να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο με αυτά χωρίς να δημιουργούνται
διαφοροποιήσεις ή αποκλίσεις οιασδήποτε μορφής. Η προσφορά θα πρέπει να
συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια και από κατάσταση Βιβλιοθηκών στις οποίες έχουν
παραδώσει και εγκαταστήσει τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια τα τελευταία 10 χρόνια
Σε κάθε άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. (εφόσον προσφέρουν
βιβλιοστάσια στην προσφορά τους)
Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, ότι θα προσφέρει όλα τα ανταλλακτικά των
ειδών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια
Βεβαίωση του κατασκευαστή ή ελλείψει αυτής του συμμετέχοντα ότι θα μπορεί να
επεμβαίνει για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός
μιας βδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά το χρόνο της εγγύησης με
δαπάνες του, είτε μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Υπεύθυνη δήλωση για την καλή λειτουργία των ειδών, μετά την οριστική παραλαβή και
χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περίοδο πέντε ετών,
ως ακολούθως:
1. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια
είδους που θα παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και εμπίπτει στον χρόνο
εγγύησης
2. Διατηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα
ανταλλακτικών
3. Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές θα χρησιμοποιήσει/ουν για την τεχνική
υποστήριξη τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους
αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να
το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη δέσμευση των τρίτων ότι
αποδέχονται την ανάθεση αυτή
Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης – συναρμολόγησης των υπο προμήθεια ειδών εντός
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα συνταχθεί με βάση τα υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά περίπτωση των υπό προμήθεια
ειδών.
Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να δώσουν προσφορές για τουλάχιστον έναν από τους πίνακες 1
& 3, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά όλα τα είδη που αναφέρονται
για τον πίνακα που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται όλα
τα είδη που αναφέρονται στο πίνακα που συμμετέχουν, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τόπος παράδοσης των ειδών:
Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, οι Πανεπιστημιακές Μονάδες:
 για την ομάδα 1, Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, Κομνηνάκη 45, 81100 Μυτιλήνη (κα Μαρινάτου, τηλ.
22510 36076)
 για την ομάδα 3, Βιβλιοθήκη Παράρτημα Λήμνου, Καρατζά 24, 81400 Μύρινα (κα Μοσχόβη,
τηλ. 22540 83033)

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Διαμαντάρα, 22410 99026, e-mail:
Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr
Ειδικότερες πληροφορίες καθώς και κάθε άλλο διευκρινιστικό υλικό για τον τύπο των εγκατεστημένων
στην Βιβλιοθήκη Λήμνου Βιβλιοστασίων, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την κα Ευαγγελία
Μοσχόβη τηλ. 2254083033.
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την
αρμόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,10 %, χαρτόσημο 3% επί του 0,10% , & ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 3%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν. 4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ), τυχόν τραπεζικά
τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.
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Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικον. Προγ/σμού & Υποδομών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών, ανά Βιβλιοθήκη.
Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του υλικού στις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης στην οδό Κομνηνάκη 45 στην Μυτιλήνη και στο
Παράρτημα Λήμνου στη Μύρινα, δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Εγκατάσταση - συναρμολόγηση
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης και στο Παράρτημα Λήμνου στη Μύρινα και θα
εγκατασταθούν και συναρμολογηθούν από τον/ους προμηθευτή/ές, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τεχνικές προδιαγραφές
Όπως στους Πίνακες Συμμόρφωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Γενικά κατασκευαστικά δεδομένα
Τα έπιπλα θα είναι μεγάλης αντοχής στους κραδασμούς και στις φορτίσεις γενικά, άριστης αισθητικής
εμφάνισης. Τα είδη που ανήκουν στην ίδια ομάδα θα πρέπει να είναι απόλυτα εναρμονισμένα
αισθητικά και λειτουργικά μεταξύ τους. Θα φέρουν στρογγυλευμένες κατά το δυνατό άκρες. Οι κόμβοι
των σκελετών, εφόσον είναι εκτεθειμένοι, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι κατά τρόπο που να μην
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Είναι δυνατό υποψήφιοι προμηθευτές, μετά από συνεννόηση, να
επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα έπιπλα , προκειμένου να
διαμορφώσουν άποψη για την καταλληλόλητα τους.
Διαστάσεις επίπλων
Οι διαστάσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές μπορούν να έχουν απόκλιση ± 5%. Σε όποιες
περιπτώσεις προκύπτει δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα (π.χ 86,4 =87)
Επίπεδες επιφάνειες επίπλων
1. Όλες οι οριζόντιες ή κατακόρυφες επιφάνειες των επίπλων θα πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής. Οι
ακμές τους θα είναι στρογγυλευμένες για να αποφεύγονται ατυχήματα.
2. Οι επιφάνειες των επιπέδων θα είναι σκληρές, μη ανακλαστικές στο φως (ματ), απόλυτα επίπεδες,
θα αντέχουν στις τριβές, δε θα χαρακώνονται εύκολα, δε θα κατακρατούν ρύπους, θα αντέχουν
στα απορρυπαντικά κοινής χρήσης και θα αντιστέκονται αρκετά σε θερμοκρασίες ή σε
εντοπισμένες βλάβες. Επίσης θα παρέχουν άνεση και ασφάλεια στη χρήση και η κατασκευή τους
γενικώς θα είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλη για μακροχρόνια και συχνή χρήση.
3. Τα σόκορα κατά μήκος των οριζόντιων επιφανειών θα πρέπει να έχουν στρογγυλευμένες γωνίες,
από το ίδιο υλικό της επιφάνειας, κουρμπαρισμένο με τέλειο φινίρισμα, ενώ τα κατά πλάτος
σόκορα των επίπλων που είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα θα πρέπει να καλύπτονται με
θερμοσυγκόλληση από ταινία με το ίδιο υλικό.
4. Τα πάχη των επιπέδων, εφόσον αυτά είναι από παράγωγα ξύλου επενδυμένου ή μη, θα έχουν
ιδιαίτερα επιμελημένη κάλυψη ή τελείωμα από το ίδιο υλικό, κατά προτίμηση, με αυτό του κυρίως
επιπέδου.
5. Στην περίπτωση που τα παραπάνω επίπεδα κατασκευασθούν από παράγωγα ξύλου και
επενδυθούν με φύλλο οποιουδήποτε υλικού, θα πρέπει να επενδυθούν και στις δύο όψεις, έστω και
αν η μία όψη δεν είναι ορατή ή δεν χρησιμοποιείται. Στην προκειμένη περίπτωση, η αφανής όψη θα
είναι επενδυμένη με το ίδιο υλικό και κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται παραμορφώσεις
λόγω διαστολής.
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6. Σε περίπτωση που είναι επενδυμένα με ύφασμα, αυτό θα είναι βραδύκαυστο, ανθεκτικό στους
λεκέδες και κατάλληλο για δημόσια χρήση.

15PROC002741763 2015-04-30

Συνδεσμολογίες ξύλινων κατασκευών
1. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων με μεταλλικούς σκελετούς θα γίνονται με
βίδες κατάλληλου σπειρώματος και αντοχής και χωρίς να δημιουργούν επικίνδυνες για ατυχήματα
προεξοχές.
2. Οι συνδεσμολογίες μεταξύ ξύλινων τμημάτων ή επιπέδων μεταξύ τους θα γίνονται με τον
κατάλληλο τρόπο και ανάλογα με την περίπτωση, ενώ ή χρησιμοποιούμενη κόλλα θα είναι μεγάλης
αντοχής και ανθεκτική στην υγρασία.
Καναπές








Το ορατό μέρος του σκελετού θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μασίφ ξύλο, μέταλλο ή
συνδυασμό των δύο. Ο λοιπός σκελετός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό
υλικό για μεγάλη χρήση το οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά.
Τα υλικά κατασκευής ( π.χ. τύπος ελαστικών ιμάντων, τύπος βάτας, άλλα υλικά)
και ο τρόπος κατασκευής του εσωτερικού του καναπέ , θα
πρέπει να περιγράφονται
αναλυτικά και να εγγυώνται μακροχρόνια, δημόσια χρήση.
Η επένδυση θα πρέπει να είναι από δερματίνη υψηλής αντοχής, χρώματος Γκρί–Ανθρακί ή σε
περίπτωση μη διαθεσιμότητας, μαύρου
Η κατασκευή δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο του που να μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη.
Τα πόδια της πολυθρόνας να φέρουν απολήξεις (πέλματα) από αντιολισθητικό πλαστικό
υψηλής αντοχής ή από μασίφ ξύλο.

Βιβλιοστάσια


Ο προσφέρων θα πρέπει να υπεύθυνη δήλωση του να εγγυηθεί ότι έχει λάβει γνώση των
λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών των εγκαταστημένων στο Παράρτημα Λήμνου
Βιβλιοστασίων και ότι τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια πέραν της συμμόρφωσης με τις
προδιαγραφές είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να μπορούν να επεκτείνουν τα ήδη
υφιστάμενα κατά μήκος και να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο με αυτά χωρίς να
δημιουργούνται διαφοροποιήσεις ή αποκλίσεις οιασδήποτε μορφής. Η προσφορά θα πρέπει
να συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια και από κατάσταση Βιβλιοθηκών στις οποίες έχουν
παραδώσει και εγκαταστήσει τα προσφερόμενα Βιβλιοστάσια τα τελευταία 10 χρόνια. Σε κάθε
άλλη περίπτωση η προσφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Βεβαιώσεις
Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου που θα αναφέρει την ύπαρξη όλων
των ανταλλακτικών των ειδών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.
Πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστή ή ελλείψει αυτής του συμμετέχοντα ότι θα μπορεί
να επεμβαίνει για την αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εντός μιας
εβδομάδας από την έγγραφη ειδοποίησή του, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης με δαπάνες του, είτε
μεταγενέστερα με δαπάνες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Εγγυήσεις
Οι προμηθευτές θα πρέπει να μπορούν να εγγυηθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης την καλή
λειτουργία των ειδών μετά την οριστική παραλαβή και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών.
Όλα τα είδη του διαγωνισμού πρέπει να καλύπτονται από υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας. Οι
ελάχιστες προδιαγραφές καλής λειτουργίας είναι :
4. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους κάθε προς προμήθεια είδους που θα
παρουσιάσει προβλήματα λειτουργίας και εμπίπτει στον χρόνο εγγύησης.
5. Για την εφαρμογή των παραπάνω ο προμηθευτής υποχρεούται να διατηρεί καθ΄ όλη τη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
6. Σε περίπτωση που ο/οι προμηθευτής/ές θα χρησιμοποιήσει/ουν για την τεχνική υποστήριξη
τρίτους (π.χ. επίσημους συνεργάτες, εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους ή άλλο) που βρίσκονται
στις περιοχές του έργου, οφείλει/ουν να το δηλώσει/ουν, καθώς επίσης και την αντίστοιχη
δέσμευση των τρίτων ότι αποδέχονται την ανάθεση αυτή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)
Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και
υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι,
επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα συμπληρωμένο και με
πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα.
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν
πιστοποιητικά, prospectus χρωματολόγιο και φωτογραφίες των προσφερομένων ειδών, εφόσον
αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται
η ακριβής θέση των φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α
1.1

1.2

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Συνολική αξία προμήθειας: 1100,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Καναπές
Αριθμός Μονάδων
Το ορατό μέρος του σκελετού
θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένο από μασίφ
ξύλο, μέταλλο ή συνδυασμό
των δύο. Ο λοιπός σκελετός
θα πρέπει να είναι
κατασκευασμένος από
ανθεκτικό υλικό για μεγάλη
χρήση το οποίο θα
περιγράφεται αναλυτικά.
Τα υλικά κατασκευής ( π.χ.
τύπος ελαστικών ιμάντων,
τύπος βάτας, άλλα υλικά)και το
τρόπος κατασκευής του
εσωτερικού του καναπέ, θα
πρέπει να περιγράφονται
αναλυτικά και να εγγυώνται
μακροχρόνια δημόσια χρήση.
Επένδυση με υψηλής αντοχής
κάλυμμα που πλένεται.
Χρώμα καλύμματος: Γκρί –
Ανθρακί ή ελλείψει αυτού
μαύρο
Διαστάσεις καναπέ: Μήκος
185 εκ., Βάθος 80εκ., Υψος 85
εκ
Γραφείο με συρταριέρα
Αριθμός Μονάδων
Υλικό: Μοριοσανίδες ή MDFκαι
μελανίνη
Διαστάσεις γραφείου: Ύψος
70εκ.Πλάτος 75εκ., Μήκος
180εκ
Πάχος μοριοσανίδας
επιφάνειας γραφείου: >= 2,5 εκ.

1
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

1
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(σε φυλλάδιο)

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
Ημι-στρογγυλεμένο προφίλ
Συνολικό πάχος μοριοσανίδας
ποδιών γραφείου (ημιστρογγυλεμένο προφίλ): >=6,2
εκ.
Χρώμα επίπλου: υπόλευκο
Πάχος μοριοσανίδας ποδιάς
γραφείου: >= 2,5 εκ.
Συρτάρια με κλειδαριά που θα
κλειδώνουν όλα μαζί

ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

3 συρτάρια και 1 μολυβοθήκη
1.3

Κάθισμα γραφείου τροχήλατο
με μπράτσα
Αριθμός Μονάδων
Διαστάσεις πλάτης 43 εκ x 50 εκ
Διαστάσεις έδρας 45 εκ x 45 εκ
Μπράτσα ρυθμιζόμενα στο
ύψος
Περιστρεφόμενη βάση με 5
ακτίνες και διπλούς τροχούς.
Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης
πλάτης
Σύστημα αυξομείωσης ύψους
Επένδυση έδρας και πλάτης με
βραδύκαυστο ύφασμα υψηλής
αντοχής.
Χρώμα :γκρί ανθρακί ή
ελλείψει αυτού μαύρο

3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α/Α
3.1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
Συνολική αξία προμήθειας: 2000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αρχικό βιβλιοστάσιο διπλής
όψεως
Αρ. Μονάδων
Αποτελείται από βιβλιοστάτες στηρίγματα από ατσάλι,
σκελετό και ράφια. Διαστάσεις
220 x 100 x 57( αφορά τις
κολώνες δεξιά –αριστερά)
Τα πλαϊνά κατακόρυφα
στοιχεία να είναι αμφίπλευρα
από MDF ανοιχτόχρωμης
οξιάς ( λούστρο φυσικό).
6+6 ράφια συν 2 ράφια για
οροφή
Χρώμα μεταλλικών στοιχείων
λευκό, βαμμένο με
εποξειδικήβαφή φούρνου

2
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(σε φυλλάδιο)

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1

2
3
4

Ελάχιστος χρόνος παράδοσης
από
την
υπογραφή
της
σύμβασης
Περίοδος Εγγύησης καλής
λειτουργίας
Περίοδος τεχνικής υποστήριξης

45 ημέρες

Περίοδος εγγυημένης ύπαρξης
ανταλλακτικών

5 χρόνια μετά την
προμήθεια

5 χρόνια
5 χρόνια

ΑΔΑ: ΩΠΝΕ469Β7Λ-2Δ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3/2015
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 – ΤΚ 85100 – ΡΟΔΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13/05/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α

1.1
1.2
1.3

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Συνολική αξία προμήθειας: 1100,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
Καναπές
1
Γραφείο με συρταριέρα
1
Κάθισμα γραφείου
3
τροχήλατο με μπράτσα
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 1 ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΠΙΝΑΚΑ 1 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α/Α

3.1

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΗΜΝΟΥ
Συνολική αξία προμήθειας: 2000,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Βιβλιοστάσιο διπλής όψεως
2
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΙΝΑΚΑ 3 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΠΙΝΑΚΑ 3 ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ
ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Υπογραφή & Σφραγίδα
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης/συναρμολόγησης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
βαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει ο συμμετέχων να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη του
Πίνακα που συμμετέχει.

