ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κτίριο ∆ιοίκησης – Λόφος Πανε̟ιστηµίου
81 100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Γ. Κάιτατζης, Α. Τζαγκαράκη
Τηλ.: 22510 36921, 326922, 36923
Μυτιλήνη, 14/09/2016
Αριθ. Πρωτ. 7539

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου σας γνωστο̟οιεί ότι θα ̟ροβεί, µε την διαδικασία της
α̟ευθείας ανάθεσης, σε ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας και ευ̟ρε̟ισµού και κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος για τις ανάγκες της Πανε̟ιστηµιακής
Μονάδας Μυτιλήνης.

A/A
1.
2.

ΕΙ∆ΟΣ
Χαρτί υγείας
(150gr/σού̟ερ)
Xειρο̟ετσέτες ζικ-ζακ
χάρτινες
̟αραλληλόγραµµες
(Π25cmΧΥ11cm), για
ε̟ιτοίχιο µηχάνηµα.

3.
4.

5.

6.

Οινό̟νευµα φωτιστικό
Σκού̟α βεντάλια µε
βιδωτό κοντάρι (χοντρό
̟άσο)
Σκού̟α ̟αραλληλόγραµµη
µε βιδωτό κοντάρι τύ̟ου
VILEDA (Μ̟λέ) χοντρό
̟άσο
Ρολό Χαρτί κουζίνας
οικολογικό 1kg (καφέ)

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ρολό

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΙΣ
Α ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4200

0,35 €

1.719,90 €

80

12,00 €

1.123,20 €

24

0,90 €

25,27 €

τεµάχιο

20

2,00 €

46,80 €

τεµάχιο

17

2,00 €

39,78 €

τεµάχιο

20

1,90 €

44,46 €

κιβώτιο 4.000
τεµαχίων
Μ̟ουκάλι
(430ml)

Προσφορές γίνονται α̟οδεκτές για µέρος ή το σύνολο των υ̟ό ̟ροµήθεια ειδών. ∆εν θα
γίνουν α̟οδεκτές εναλλακτικές ̟ροσφορές.
Τα ̟ρος ̟ροµήθεια υλικά ̟ρέ̟ει να τηρούν τις ̟ροδιαγραφές µε Πιστο̟οιητικά α̟ό
ε̟ίσηµο Ίδρυµα, ̟ου να βεβαιώνει τη συµµόρφωση του συστήµατος ̟οιότητας της
εταιρείας ή του φυσικού ̟ροσώ̟ου µε ̟ροδιαγραφές και ειδικότερα ISO 14001:2005,
στο ̟εδίο εφαρµογής σύστηµα ̟εριβαλλοντικής ̟ροστασίας και διαχείρισης.
Ο υ̟οψήφιος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητουµένων ειδών (µε αύξοντα
αριθµό για έκαστο είδος, τον αύξοντα αριθµό ̟ου αναφέρεται στην ̟ρόσκληση) και να
αναγράφεται η τιµή µονάδος εκάστου είδους (όταν η τιµή µονάδος αναφέρεται σε
συσκευασία, ̟ρέ̟ει να αναφέρεται και η ̟οσότητα της συσκευασίας).
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Tιµές ̟ου αναφέρονται σε συσκευασία και δεν ̟ροσδιορίζουν την ̟οσότητα αυτής,
α̟ορρί̟τονται ως µη δυνάµενες να εκτιµηθούν, ως και το άθροισµα της συνολικής
αξίας της ̟ροσφοράς.
Οι ̟ροσφορές όλων των ειδών ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να συνοδεύονται α̟ό δείγµατα
̟ροκειµένου να ̟ιστο̟οιηθεί η καταλληλόλητά τους. Τα δείγµατα θα αξιολογηθούν
για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ένα δείγµα κριθεί ακατάλληλο
θα α̟ορρί̟τεται και θα ε̟ιλέγεται το είδος µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Τα δείγµατα
̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να φέρουν ε̟' αυτών ετικέτα µε τον αύξοντα αριθµό ̟ου έχει
έκαστο είδος στην ̟ρόσκληση και την ε̟ωνυµία του ̟ροσφέροντος.
Κατά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών το Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μυτιλήνης δύναται να ̟ροτείνει την κατακύρωση της
̟ροµήθειας των ειδών για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ̟οσότητα κατά ̟οσοστό
έως 30% στην ̟ερί̟τωση µεγαλύτερης ̟οσότητας ή το 50% στην ̟ερί̟τωση µικρότερης
̟οσότητας.
Η α̟οσφράγιση και αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 28
Σε̟τεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ.
Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της δα̟άνης ανέρχεται στο ̟οσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00€), συµ̟εριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. και ̟αράδοσης.
Η δα̟άνη θα καλυφθεί α̟ό τον ΚΑΕ 1381Α τρέχοντος οικονοµικού έτους. Ε̟ί του
καθαρού ̟οσού (̟ρο Φ.Π.Α.) γίνεται ̟αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ̟οσό
της σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και οι νόµιµες κρατήσεις.
Ο ̟ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α̟αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών, τα ο̟οία
θα ̟αραδοθούν ελεύθερα στο Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος.
Ο ̟ροµηθευτής ε̟ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ̟έρ
νοµικών ̟ροσώ̟ων ή άλλων Οργανισµών η ο̟οία κατά νόµο βαρύνει τον ̟ροµηθευτή.
Α̟αιτήσεις του ̟ροµηθευτή για οιαδή̟οτε ̟ληρωµή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της εκ
µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων ̟αραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιµολόγια, α̟οδείξεις, ̟ιστο̟οιητικά κλ̟.), ̟ου αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοι̟ών δα̟ανών ̟ου τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις.
Η ̟ρόσκληση είναι ανηρτηµένη στον ιστότο̟ο του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου
www.aegean.gr. Α̟οστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί α̟ό το Περιφερειακό
Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α̟ό την αρµόδια
υ̟άλληλο κα Άννα Τζαγκαράκη, τηλ. 22510-36923.
Οι υ̟ογεγραµµένες ̟ροσφορές να α̟οσταλούν σε σφραγισµένο φάκελο στην ̟αρακάτω
διεύθυνση ή να ̟αραδοθούν σε σφραγισµένο φάκελο α̟ευθείας στα γραφεία του
Τµήµατος Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Μυτιλήνης στον
Λόφο Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στην αρµόδια υ̟άλληλο κα Άννα Τζαγκαράκη, τηλ. 22510-36923, το αργότερο µέχρι την
Τετάρτη 28 Σε̟τεµβρίου 2016 και ώρα 11:00 ̟.µ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :
Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου
Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Μυτιλήνης
Τµήµα Οικονοµικών Υ̟οθέσεων
Για τη µε τη διαδικασία της α̟ευθείας ανάθεσης ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας και
ευ̟ρε̟ισµού
(Αριθµ. ̟ρωτ. 7539/14-09-2016)
Λόφος Πανε̟ιστηµίου
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Κτίριο ∆ιοίκησης
81100 Μυτιλήνη
Η ̟αράδοση των ειδών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί το αργότερο εντός δέκα ̟έντε (15) ηµερών
α̟ό την έγγραφη ειδο̟οίηση του µειοδότη.
Η Ανα̟ληρώτρια Πρύτανη

Καθ. Αµαλία Πολυδωρο̟ούλου
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