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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Σάμος 23/11/2015
Αρ. Πρωτ. 9190
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες
της Σχολής Θετικών Επιστημών
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 19/20-11-2015 /θέμα
4.25 Απόφαση Συγκλήτου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί στην, μετά από
διαπραγμάτευση, επιλογή αναδόχου με απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια
«ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών»
μετά από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον κωδικό
7124Α του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
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).
Ισχύς Προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 30-11-2015, 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 ενός φωτοτυπικού μηχανήματος)
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Πληρωμή: Θα γίνει μετά την παράδοση του φωτοτυπικού μηχανήματος στο κτίριο
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ (Καρλόβασι Σάμου) 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 ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες
της Σχολής Θετικών Επιστημών,
προϋπολογισθείσας αξίας 4.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 16%)
Ημερομηνία:
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου

Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Το φωτοτυπικό μηχάνημα να είναι:
τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας και παράλληλα να έχει δυνατότητες
δικτυακού εκτυπωτή (NETWORK PRINTER) ανάλυσης 600 Χ 600 dpi και
έγχρωμου NETWORK SCANNER ανάλυσης 600 Χ 600 dpi,
καθώς και ελάχιστης μνήμης 2 GB RAM και με δίσκο τουλάχιστον 300 GB.
Να συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από παρελκόμενα:
α) τροχήλατη βάση,
β) να έχει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων και
γ) finisher πολλαπλής συρραφής τουλάχιστον 50 φύλλων

1

Οι Τεχνικές προδιαγραφές του φωτοτυπικού μηχανήματος να είναι κατ’
ελάχιστον:
- Τουλάχιστον 25 φωτοαντίγραφα Α4 το λεπτό
- Αυτόματος τροφοδότης πρωτότυπων διπλής όψης
- Αυτόματη εκτύπωση - αντιγραφή διπλής όψη
- Δίσκοι τροφοδοσίας χαρτιού αντιγραφής/εκτύπωσης: Χωρητικότητας
250 φύλλα έκαστος τουλάχιστον, Α5 έως Α3 καθώς και εξειδικευμένα
μεγέθη χαρτιών, με αυτόματη αναγνώριση μεγέθους πρωτοτύπου,
By Pass : Χωρητικότητα 100 φύλλα
- Σελιδοποίηση με συρραφή και διάτρηση
- Μεγέθη πρωτοτύπου: έως Α3. Μεγέθη αντιγράφων - εκτυπώσεων: Α5
έως Α3
- Τεχνολογία εύκολης αντικατάστασης αναλωσίμων αν είναι δυνατόν από
τον χρήστη χωρίς επέμβαση τεχνικού (γραφίτης, τύμπανο, συρραπτικά)

Τα
προτεινόμενα
καλύπτουν τις
ελάχιστες
τεχνικές
προδιαγραφές
που
απαιτούνται
(ΣΥΝΗΜΜΕΝA
PROSPECTUS
και MANUALS)
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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 του φωτοτυπικού μηχανήματος στο κτίριο
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 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:

