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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) σε προμήθεια 2 δύο κλιματιστικών θέρμανσης
ψύξης για τις ανάγκες κλιματισμού των εργαστηρίων Εθνογραφίας και Η/Υ του
Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας .
ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Περιγραφή & υποχρεωσεις Αναδόχου :
Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΡΘΡΟ 2. Προϋπολογισμός : Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη Προμήθειας και
εγκατάστασης των δύο (2) κλιματιστικών ανέρχεται στο ποσό των (2.000,00 €) Δύο
χιλιάδων ΕΥΡΟ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , και θα καλυφθεί από τον
κωδικό 2014ΣΕ54600040 του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του
Ιδρύματος .
ΑΡΘΡΟ 3. Δημοσιότητα
Περίληψη της Πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(www.aegean.gr), καθώς και
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΠΤΤΥ
της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης .
Περίληψη της Πρόσκλησης εκδηλ. Ενδιαφέροντος , θα έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στο σύστημα «AΓΟΡΑ » την 3 / 3 /2016 .
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ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ , ΤΟΠΟΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια και
εγκατάσταση κλιματιστικών.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης πρέπει να
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.
Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον πρόσκληση, μπορεί να
αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο
Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι τις 14/03/2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ.
και θα έχουν την κάτωθι μορφή:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ &
ΙΣΤΟΡΙΑΣ .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :
1174 /3-3-2016
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΤΚ 81100 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ :
«14-03-2016 ΗΜΕΡΑ : Δευτέρα »

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
Α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα.
Β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διενεργεί
Την διαπραγμάτευση.
Γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης .
Δ) Η ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης .
Ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο .
Πριν την κατάθεση προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν λάβει
πλήρη ενημέρωση σχετικά με τους χώρους στους οποίους πρόκειται να εγκαταστήσουν
τα υπό προμήθεια κλιματιστικά .
Οι Οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .
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ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υποχρεωτικά & με Ποινή Αποκλεισμού)
Ο υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει:

A.1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και
δηλώνεται ότι μέχρι τη ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
β. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
δ. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του.
ε. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά)
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι
δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (για νομικά
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Α.2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Πρόσκλησης εκδηλ ενδιαφέροντος στην
οποία συμμετέχει και δηλώνεται ότι:
α. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα
Πρόσκληση , την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
β. ο προσφέρων έχει προβεί σε επιτόπια επίσκεψη και έλαβε πλήρη γνώση της
κατάστασης και γενικά όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την
υλοποίηση της φύσης των εργασιών που απαιτούνται
γ. θα ακολουθήσει πιστά τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή –
Υποχρεώσεις Αναδόχου / Υποχρεώσεις – Ειδικοί όροι
δ. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
ε. ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της διαπραγμάτευσης ή
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της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Στην Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης , δικαιούνται να συμμετάσχουν Φυσικά
Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με
το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και που ασχολούνται με Το Εμπόριο και Εγκατάσταση
κλιματιστικών μηχανημάτων .
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στην Διαπραγμάτευση :
•Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
•Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα
•Όσοι ενδιαφερόμενοι εμπίπτουν στις κατηγορίες, που αναφέρονται στο άρθρο 43 του
Π.Δ. 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω
λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου β) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δ)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες ε) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεωκοπίας.
Με την συμμετοχή στην Διαπραγμάτευση , ο κάθε υποψήφιος αποδέχεται τους όρους
της παρούσας Πρόσκλησης , έχει επί τόπου εξετάσει τους χώρους όπου πρόκειται να
εγκατασταθούν τα υπό προμήθεια κλιματιστικά .
Ο κάθε υποψήφιος θα έχει σταθερή βάση αναγγελίας βλαβών/προβλημάτων που θα
λειτουργεί επί καθημερινής βάσεως την οποία θα δηλώσει εγγράφως στο Περιφερειακό
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Πρόσκληση
διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριμένα στη θέση «ΑνακοινώσειςΠροκηρύξεις  Διαγωνισμοί Προμηθειών»
Αντίτυπα της , δίνονται επίσης από τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικής
Υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον
Λόφο Παν/μίου Αιγαίου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους υπαλλήλους κ.
Δ. Ρουμελιώτη, τηλ. 22510- 36958 και κ Ακ. Γονιδέλλη , τηλ. 22510 36964.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε έγγραφο ή απόφαση
το οποίο θα εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα συντάσσεται στην ελληνική
γλώσσα.
Κάθε συνεννόηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των ενδιαφερομένων, των
διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε ένσταση
ή υπόμνημα των εν λόγω προσώπων που απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 9: ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
1. Οι όροι της πρόσκλησης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού εκτός
αν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν οποιονδήποτε
όρο που έχει τεθεί ρητά επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η
Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης με ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ΄
εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή υποψήφιο για παράβαση όρου που δεν
τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Κατάχρηση δικαιώματος εκ μέρους υποψηφίου,
θα επιφέρει σε βάρος του όλες τις νόμιμες κυρώσεις. Επίσης στην δικαιοδοσία της
Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο, εάν κρίνει ότι δεν
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο.
2. Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
προσφορών του διαγωνισμού, παρουσιάζουν, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
3. Ακολουθεί η κατάταξη των οικονομικών προσφορών, κατά φθίνουσα σειρά. Θα
επιλεγεί/ουν η/οι προσφορά/ές που παρουσιάζει/ουν την χαμηλότερη τιμή ανά
είδος.
Ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
πρόσκλησης γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της πρόσκλησης . Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από
την αρμόδια επιτροπή, είτε ενώπιον της, μετά από σχετική γνωμοδότηση της επιτροπής.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία που αφορά σε κάθε στάδιο ανοίγματος των
φακέλων προσφοράς αλλά και των υποφακέλων:
α.
Θα ελέγξει το περιεχόμενο των προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το
βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και θα καταχωρήσει, σε ιδιαίτερο πίνακα του σχετικού πρακτικού τις
τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές,
τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β.

Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή διαπραγμάτευσης θα κατατάξει
τις προσφορές σε Πίνακα ξεκινώντας με τη χαμηλότερη τιμή και καταλήγοντας στην
υψηλότερη. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση το πρακτικό της,
προκειμένου αυτή να μεριμνήσει για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της

5

τελικής αξιολόγησης και ανάδειξης του ανάδοχου ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη
τιμή.
Αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης ενημερώνεται ο
ανάδοχος για να προσέλθει σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης
του .
ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
10.1. Κατακύρωση
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναμων, η επιλογή του αναδόχου
είναι δυνατό να γίνεται μετά από κλήρωση που διενεργεί η Επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. Η κλήρωση ενεργείται παρουσία των
υποψηφίων ή των εκπροσώπων αυτών, όμως εν προκειμένω και για την εξοικονόμηση
χρόνου λόγω του κατεπείγοντος, δύναται να γίνει και χωρίς την παρουσία αυτών. Η
υποχρέωση ενημέρωσης των υποψηφίων που δεν παρίστανται, επί των διαδικασιών
κλήρωσης, γίνεται με μέριμνα των ιδίων. Ενστάσεις επί της συγκεκριμένης διαδικασίας
δεν γίνονται δεκτές και κρίνονται ως απαράδεκτες.
Η κατακύρωση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ και των εργασιών εγκατάστασης ,
γίνεται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από εισήγηση της Περιφ/κής Δ/νσης
Μυτιλήνης και μπορεί να ανακοινώνεται ή με έγγραφη ειδοποίηση στον ανακηρυχθέντα
προμηθευτή ή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και τηλεφωνικώς.
Κανένας από τους υποψηφίους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα ορίσει Υπεύθυνο του έργου
καθώς και την τριμελή
επιτροπή για την παρακολούθηση της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης
των κλιματιστικών .
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνει , μετά την προμήθεια και εγκατάσταση των κλιματιστικών και αφού
προσκομισθούν στην υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Α.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ και Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης από
την επιτροπή παρακολούθησης
Β. Τιμολόγιο του αναδόχου
Γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Δ.Ο.Υ. του αναδόχου δηλαδή
βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή σε βάρος του αναδόχου.
Δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α.
και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σημειώνεται επίσης ότι:
1. η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
βάσει του Ν. 4172/13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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2. Το ποσό της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ υπόκειται σε κράτηση υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βάσει του Ν.4013/2011 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνεται δημόσια από το Περιφερειακό Τμήμα
Τεχνικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου , την 14η /3ου /2016 και ώρα 11η π.μ
παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν
στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών στη Μυτιλήνη.
Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλώνται
με ευθύνη του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο
αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.
Το ΠΤΤΥ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση εκδηλ . ενδιαφέροντος .
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με οποιονδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση γίνεται με την
εξής διαδικασία:


Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει και
τον υπο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.



Αριθμούνται και μονογράφονται οι υπο φάκελοι.



Αποσφραγίζονται και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής.



Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται και δεν
αποσφραγίζονται.



Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,
αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.



Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων υποψηφίων,
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Η ενημέρωση όσων δεν παραβρίσκονται γίνεται με δική τους μέριμνα.

Επισυνάπτονται :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών
Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στα εργαστήρια 1) Εθνογραφίας (κτηρίου πρώην ΑΤΕ ) και 2)Ηλεκτρονικών
υπολογιστών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας , είναι
εγκατεστημένα 2 κλιματιστικά παλαιάς τεχνολογίας , που λειτουργούν για χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο της 10 ετίας ,όμως παρουσιάζουν συχνά , τεχνικά προβλήματα
στην λειτουργία τους ,σήμερα είναι χαλασμένα ( Το ένα έχει πρόβλημα των γραναζιών
ανεμιστήρα με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονου θορύβου στην λειτουργία του και
το δεύτερο έχει καμένη πλακέτα με αποτέλεσμα την μη λειτουργία του.
Η πλήρης
αποκατάσταση της λειτουργίας τους , από τεχνική άποψη θεωρείται ως αδύνατη .
Για τους ως άνω λόγους και για τις ανάγκες του κλιματισμού των αιθουσών των ως
άνω εργαστηρίων , που χρησιμοποιούνται εντατικά για διδακτικούς και ερευνητικούς
σκοπούς , θα γίνει η αντικατάσταση των 2 χαλασμένων κλιματιστικών με 2 νέα ιnverter
18.000 BTU.
Για τα 2 νέα υπό προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικά , θα πρέπει κατ’ ελάχιστον ,
να πληρούνται οι ως κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές :
1. Κλιματιστικά ΙNVERTER 18.000 BTU.
2. Ψυκτική απόδοση 5,1 kw 17000 BTU (Ελάχιστη – μέγιστη 4.300 – 22.500 BTU).
3. Θερμική απόδοση 5,3 kw 18.000 BTU (Ελάχιστη – μέγιστη 3.800 – 23.200 BTU).
4. Eνεργειακή κλάση ψύξης Α++
5. Ενεργειακή κλάση θέρμανσης Α+++
6. Κατανάλωση στη Ψύξη 1580 kw (min – max / 0380- 2450 )
7. Κατανάλωση στη θέρμανση 1410 kw (min – max / 0350- 2600 )
8. Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας min/max 520 – 800 m3/h
9. Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Low-med-Hi-Shi/ 36-39-42-46 dB)
10. Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας 56 dB .
11. Παροχή ρεύματος : Μονοφ. 230v 50hz.
12. Σωληνώσεις – Διάμετρος Υγρο - Αερίου : Φ 6,35( 1/4 ) , Φ 12.7(1/2) mm (in)
13. Mέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων 25 m
14. Υψομετρική διαφορά ψυκτικών σωληνώσεων 10m.
15. Eγγυημένο εύρος λειτουργίας στην Ψύξη :
-15 ---- +43 ○C
16. Eγγυημένο εύρος λειτουργίας στην θέρμανση : -15 ---- +24 ○C
17 . Τύπος Ψυκτικού υγρού : R410A / 1300 kgr
18. ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ .

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια 2 κλιματιστικών είναι 2Χ900 = 1800€
και η δαπάνη εγκατάστασής τους , με την αποξύλωση των υπαρχόντων
προϋπόλογίζεται στο ποσό των 2Χ100 = 200€.
Ητοι ο συνολικός προϋπόλογισμός δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης των 2
κλιματιστικών , ανέρχεται στο ποσόν των 2.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 1174 /3-3-2016

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : «14-3-2016 ΗΜΕΡΑ : Δευτέρα ».

ΤΊΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ , ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(Που
καλύπτουν πλήρως Τις Τεχνικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) : …………………………………………
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :

……………………………………………..

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ……………………………………………………………………..
(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων
Υπογραφή
(σφραγίδα)
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