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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Σάμος 10/3/2016
Αρ. Πρωτ.1436
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για την προμήθεια κυλίνδρων (αφαλών) με master (πασπαρτού) για τα δωμάτια
των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
Το
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου,
λαμβάνοντας
υπόψη
την
υπ’
αριθ.
29(επαναληπτική)/01.03.2016 με θέμα 1.4 Οικονομικά, Απόφαση Συγκλήτου σας
γνωστοποιεί ότι θα προβεί, μετά από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επιλογή αναδόχου για την με απ’ ευθείας ανάθεση
150 κυλίνδρων (αφαλών) με master (πασπαρτού) για τα δωμάτια των
Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00 €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ
2639Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος με τίτλο «Λοιπές χορηγίες
κοινωνικής πρόνοιας (Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη)».
Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν την
τεχνικοοικονομική προσφορά τους, συμπληρώνοντας το συνημμένο στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι έντυπο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και επισυνάπτοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των προσφερόμενων ειδών με manuals και prospectus.
Πληροφορίες: Από το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου στα
τηλέφωνα: 22730 82040 (Νίκος Ζάχαρης), 22730 82056 (Χαράλαμπος
Μαγδανοζίδης).
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 18-3-2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. το αργότερο στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Καρλόβασι Σάμου 83200
(με την ένδειξη: για προμήθεια 150 κυλίνδρων κλειδαριών στις Φοιτητικές
κατοικίες).
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Πληρωμή: Θα γίνει μετά την παράδοση και μετά

την έκδοση του νόμιμου
παραστατικού, την προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας και μετά την υπογραφή
Πρωτοκόλλου παραλαβής και της Βεβαίωσης καλής λειτουργίας από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια 150 κυλίνδρων (αφαλών) με master (πασπαρτού) για τα δωμάτια των Φοιτητικών
Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου προϋπολογισθείσας αξίας 2.200,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 16%)
Ημερομηνία:
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου

Α/Α

1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Στις Φοιτητικές κατοικίες Σάμου, σε όλες τις πόρτες
Τα
των 150 δωματίων υπάρχουν ηλεκτρονικές κλειδαριές προτεινόμενα
και ο κάθε φοιτητής εφοδιάζεται με ηλεκτρονική καλύπτουν τις
κάρτα για το άνοιγμα της πόρτας του δωματίου του.
ελάχιστες
Οι πόρτες είναι ξύλινες, διαφόρων μεγεθών πάχους,
τεχνικές
που ποικίλουν από 75 χιλιοστά έως τα 100 χιλιοστά και
προδιαγραφές
θα τοποθετηθούν σε όλα τα δωμάτια στις πόρτες τους
που
νέοι κύλινδροι (αφαλοί), οι οποίοι θα ανοίγουν απέξω
με ένα κλειδί master (πασπαρτού) το οποίο θα έχει η απαιτούνται
Διαχείριση και από μέσα θα φέρνουν κλείστρο (τύπου
(ΣΥΝΗΜΜΕΝ
ξενοδοχείου), ώστε να ασφαλίζει η πόρτα από τον
A
ένοικο. Για τον αριθμό κυλίνδρων στα διάφορα
μεγέθη θα γίνει τηλεφωνική συνεννόηση με την PROSPECTUS
και
τεχνική Υπηρεσία.
MANUALS)

Η εγγύηση καλής λειτουργίας των κυλίνδρων θα είναι
μακράς διάρκειας, τουλάχιστον 5ετίας, και θα υπάρχει
η δυνατότητα το κλειδί master (πασπαρτού) να μπορεί
να αναπαραχθεί όσες φορές ζητάει το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, χωρίς επιπρόσθετο κόστος.

ΝΑΙ

OXI

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ
(προ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
(συμπερ. ΦΠΑ
16%)
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Παρατηρήσεις – Διευκρινίσεις:


Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την
παράδοση και τοποθέτηση με έξοδα του αναδόχου στα κτίρια των Φοιτητικών κατοικιών του Παν.
Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.



Παράδοση και εγκατάσταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας.



Η προσφορά ισχύει για 90 ημέρες.

Σφραγίδα και υπογραφή υποψήφιου προμηθευτή:

