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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ EΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Σάμος 23/11/2015
Αρ. Πρωτ. 9191
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επιλογής αναδόχου
Για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια των Φοιτητικών κατοικιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την, υπ’ αριθ. 19/20-11-2015/θέμα 4.44, Απόφαση
Συγκλήτου, σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που θα διεξαχθεί από
το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Τ.Ο.Υ) Σάμου, μετά από την παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην μετά από διαπραγμάτευση επιλογή αναδόχου για την απ’ ευθείας
ανάθεση για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια των Φοιτητικών κατοικιών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 19.000,00 € 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 ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την οικονομική προσφορά
ενυπογράφως, αναφέροντας την τιμή μονάδας συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το
προσφερόμενο πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή την τελική τιμή για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης,
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς και εναπόθεσης σε δεξαμενές καυσίμου των κτιρίων
του Παν. Αιγαίου.
Πληροφορίες: Από το Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας Σάμου στα τηλέφωνα: 22730 82015
(Φώτης Κυριακού), 22730 82062 (Γεωργία Κοτζαμάνη).
Ισχύς Προσφορών: Τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την 25-11-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00
π.μ. το αργότερο (αρ. πρωτοκόλλου) στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
Περιφερειακό τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Καρλόβασι Σάμου 83200
(με την ένδειξη: Για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης)
Πληρωμή: θα γίνεται μετά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης σε δεξαμενές των κτιρίων του Παν.
Αιγαίου και μετά την έκδοση των νόμιμων παραστατικών και την προσκόμιση Φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας.

Κρατήσεις: Παρακράτηση φόρου 1%, 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.
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Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης
Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

