ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Σάμος 9/11/2015
Αρ. Πρωτ. 775
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για την προμήθεια και τοποθέτηση 3 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων τοίχου (τύπου split) σε
χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 10/5-11-2015/θέμα 8.16 Απόφαση
Συγκλήτου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που θα διεξαχθεί από το
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Τ.Υ) Σάμου, μετά από την παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην μετά από διαπραγμάτευση επιλογή αναδόχου για την απ’ ευθείας ανάθεση
«προμήθεια και τοποθέτηση 3 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων τοίχου, τύπου split σε χώρους του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.762,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον κωδικό 7112Α του Τακτικού προϋπολογισμού με τίτλο «Προμήθεια
ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων».
Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν την τεχνικοοικονομική προσφορά,
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).
Οι προσφορές θα συνταχθούν με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 16η-11-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00
π.μ. το αργότερο (αρ. πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Καρλόβασι Σάμου 83200
(με την ένδειξη: για προμήθεια και τοποθέτηση 3 αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων τοίχου)
Πληρωμή: θα γίνεται μετά την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών και μετά την έκδοση του νόμιμου
παραστατικού, την προσκόμιση Φορολογικής ενημερότητας και μετά την υπογραφή Πρωτοκόλλου
παραλαβής και της Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Βεβαίωσης
Εκτέλεσης Εργασιών, του Ιδρύματος.
Κρατήσεις: Παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ), χαρτόσημο 3 % επί Ε.Α.Α.Δ.Σ. και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου της
Ε.Α.Α.Δ.Σ.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών
Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) κλιματιστικών μονάδων τοίχου ( split) σε χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου
στο Καρλόβασι Σάμου, προϋπολογισθείσας αξίας 1.762,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 16%)
Ημερομηνία:
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Δύο (2) κλιματιστικά τοίχου (split),
ψύξης/θέρμανσης, ψυκτικής και θερμικής
απόδοσης τουλάχιστον 18.000 BTU,
τεχνολογίας Inverter, ενεργειακής κλάσης
Α+, με αυτόματη επανεκκίνηση μετά από
διακοπή ρεύματος, για κάλυψη αναγκών
ενός μεγάλου γραφείου στο κτίριο
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗΣ και σε μία αίθουσα του
κτιρίου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ του Παν.
Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
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Παρατηρήσεις – Διευκρινίσεις:


Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση και
εγκατάσταση με έξοδα του αναδόχου των κλιματιστικών μονάδων στα υποδεικνυόμενα κτίρια και αίθουσες
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:

