ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
A.Π.: 83
Σύρος, 18/4/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κατασκευή studio ήχου στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο
(Αρ. Πρόσκλησης 1/2016)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. 14/31-3-2016 (ΑΔΑ: Ω8ΞΕ469Β7Λ47Φ, ΑΔΑΜ: 16REQ004105161/30/3/2016) απόφαση του Πρύτανη, σας γνωστοποιεί ότι θα
προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην κατασκευή studio
ήχου στο κτίριο Γυμνασίου της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σύρο.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό έως πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ
(5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό
2014ΣΕ54600043 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Τεχνική Περιγραφή: σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
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 του είδους του
Πίνακα.
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφής της σύμβασης.
Σύμβαση: Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού
Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές
υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κτήριο «Γυμνάσιο», Κωνσταντινουπόλεως 2, Σύρος 84100,
τηλ. 22810 97166 (e-mail: ype@syros.aegean.gr). Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην
επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.aegean.gr & του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων www.syros.aegean.gr
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι τη Δευτέρα 9/5/2016 και ώρα
11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου, κτήριο Γραμματείας,
Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη.
Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο,
Κωνσταντινουπόλεως 1, Σύρος 84100, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ STUDIO HXOY ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΟ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2016»

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

Περιγραφή
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις
της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση
Συμπληρωμένος ο πίνακας του Παραρτήματος Ι,
Υπεύθυνη δήλωση παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εκτέλεσης των
απαιτούμενων εργασιών εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια και
εγκατάσταση του είδους του πίνακα του παραρτήματος. Σε περίπτωση που στην προσφορά
δεν συμπεριλαμβάνεται προμήθεια και εγκατάσταση, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Τόπος εγκατάστασης των ειδών:
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Κωνσταντινουπόλεως 2, 84100
Σύρος (κ. Κωνσταντινίδη Παναγιώτη, 22810 97042)
Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ. Κωνσταντινίδη
Παναγιώτη, 22810 97042, e-mail: ype@syros.aegean.gr
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης και
λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4% για υλικά και 8% για υπηρεσίες, 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. 4013/15-92011 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.

Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Στέφανος Γκρίτζαλης
Καθηγητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Προσφορές πρέπει να υποβληθούν για το σύνολο των ειδών.
Χρόνος Παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Εγκατάσταση - συναρμολόγηση
Το προσφερόμενο είδος θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στις υποδειχθείσες εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 2, 84100 Σύρος, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τεχνικές προδιαγραφές
Όπως στον Πίνακα Συμμόρφωσης.
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 και τυχόν πιστοποιητικά, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα τεχνικά φυλλάδια.
ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A
1

2

3

4
Σημείωση

ΕΙΔΟΣ
Τζαμιλίκια διαστάσεων 0,85Χ0,50 από πενταθαλαμικό ενισχυμένο
προφίλ 70 χιλιοστών, τύπου ίσιο, χρώματος λευκού, λείας
επιφάνειας, με υαλοπίνακες triplex με ακουστική μεμβράνη.
Προστατευτική σιδεριά inox εξωτερικά, με οριζόντιες βέργες και
περιμετρική κάσα αλουμινίου.
Είσοδος θωρακισμένη ασφαλείας διαστάσεων 0,985Χ1,84 από
πενταθαλαμικό ενισχυμένο προφίλ 70 χιλιοστών, χρώμα φύλλου
έγχρωμο έξω με λευκή κάσα μέσα. Ενισχυμένο πάνελ, αφαλός και
ροζέτα ασφαλείας.
Ηχοαπορροφητικές πλάκες κυματοειδούς DFR, από αφρώδη
εύκαμπτη πολυουρεθάνη πολυεστερικής βάσης, διαστάσεων
1000Χ1000Χ25 mm.
Μοκέτα μονόχρωμη οικολογική, διαστάσεων 5,20Χ4,75 πάχους 12
mm, οικολογικό υπόστρωμα
Στις τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνονται ΦΠΑ, μεταφορά,
τοποθέτηση και υλικά τοποθέτησης.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2

1

Κάλυψη
90 τ.μ.
1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STUDIO HXOY
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2016
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 – ΤΚ 84100 – ΣΥΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 9/5/2016 ΗΜΕΡΑ Δευτέρα

ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α

1

2

3

4

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Σύρος
Συνολική αξία προμήθειας: 5.500,00€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΙΜΗ
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΕ ΦΠΑ
Τζαμιλίκια με υαλοπίνακες
2
και προστατευτική σιδεριά,
(με τοποθέτηση)
Θωρακισμένη είσοδος
1
ασφαλείας
(με τοποθέτηση)
Ηχοαπορροφητικές πλάκες Κάλυψη
κυματοειδούς DFR
90 τ.μ.
(με τοποθέτηση)
Μοκέτα οικολογικού τύπου 1
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Υπογραφή & Σφραγίδα

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

