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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης σε προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Μυτιλήνης.
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ΕΙΔΟΣ

Χαρτί υγείας οικολογικό
(150gr)
Επαγγελματική
σφουγγαρίστρα (Μάπα)
Xειροπετσέτες ζικ-ζακ
χάρτινες παραλληλόγραμμες
(Π25cmΧΥ11cm), για
επιτοίχιο μηχάνημα.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣΑ
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ρολό

16.000

0,33€

5.280,00€

τεμάχιο

25

2,88€

72,00€

κιβώτιο
4.000
τεμαχίων

60

10,80€

648,00€

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για μέρος ή το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Δεν θα
γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές με Πιστοποιητικά από επίσημο
Ίδρυμα, που να βεβαιώνει τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας της εταιρείας ή του
φυσικού προσώπου με προδιαγραφές και ειδικότερα ISO 14001:2005, στο πεδίο εφαρμογής
σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης.
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητουμένων ειδών (με αύξοντα αριθμό για
έκαστο είδος, τον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στην πρόσκληση) και να αναγράφεται η τιμή
μονάδος εκάστου είδους (όταν η τιμή μονάδος αναφέρεται σε συσκευασία, πρέπει να
αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας).
Tιμές που αναφέρονται σε συσκευασία και δεν προσδιορίζουν την ποσότητα αυτής,
απορρίπτονται ως μη δυνάμενες να εκτιμηθούν, ως και το άθροισμα της συνολικής αξίας της
προσφοράς.
Οι προσφορές όλων των ειδών πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από δείγματα
προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλόλητά τους. Τα δείγματα θα αξιολογηθούν για τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση που ένα δείγμα κριθεί ακατάλληλο θα
απορρίπτεται και θα επιλέγεται το είδος με την αμέσως χαμηλότερη τιμή. Τα δείγματα πρέπει
απαραιτήτως να φέρουν επ' αυτών ετικέτα με τον αύξοντα αριθμό που έχει έκαστο είδος στην
πρόσκληση και την επωνυμία του προσφέροντος.
Σελίδα 1 από 2

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης δύναται να προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% στην περίπτωση
μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€),
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και παράδοσης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1381Α τρέχοντος οικονομικού έτους. Επί του καθαρού
ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της σύμβασης
είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις. Ο προμηθευτής θα
αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών, τα οποία θα παραδοθούν ελεύθερα
στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον προμηθευτή. Απαιτήσεις του
προμηθευτή για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της εκ μέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κλπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
Διατάξεις.
Η πρόσκληση είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr.
Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών
Υποθέσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Άννα
Τζαγκαράκη, τηλ. 22510-36923.
Οι υπογεγραμμένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω
διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στα γραφεία του Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο Πανεπιστημίου,
Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπάλληλο κα
Άννα Τζαγκαράκη, τηλ. 22510-36923, το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 11:00 και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Για την με διαπραγμάτευση προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
(Αριθμ. πρωτ. 3486/26-05-2015)
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
81100 Μυτιλήνη
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από
την έγγραφη ειδοποίηση του μειοδότη.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανης

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου
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