ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Κτίριο Διοίκησης – Λόφος Πανεπιστημίου
81 100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Μαριολέν Σχαλλίγ
Τηλ.: 22510 36925

Μυτιλήνη, 19-09-2016
Αριθ. Πρωτ. 7631

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΝΤΕΞΙΟΝ)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης στην προμήθεια και τοποθέτηση ραφιών βαρέως τύπου - Ντέξιον (όπως
περιγράφονται στο παράρτημα Α΄ της παρούσας πρόσκλησης) και κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή, για την οργάνωση των αποθηκών των κτιρίων Γεωγραφίας & Διοίκησης
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Ράφια Τ. Ντεξιον Κτιρίου Γεωγραφίας
Ράφια Τ. Ντεξιον Κτιρίου Διοίκησης

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΕΤΡΑ

Μέτρα
Μέτρα

35,72
7,32

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων
σαράντα ευρώ (4.340,00 €), συμπεριλαμβανομένου 17% Φ.Π.Α.. παράδοσης και
συναρμολόγησης. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται παράδοση, συναρμολόγηση
και τοποθέτηση των ραφιών καθώς και το κόστος των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την
σύνδεση, τοποθέτηση και την πλήρη στήριξη τους.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 7111A τρέχοντος οικονομικού έτους. Επί του καθαρού
ποσού (προ Φ.Π.Α.) γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό ποσό της
σύμβασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και οι εκάστοτε νόμιμες
κρατήσεις. Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών τα
οποία θα παραδοθούν ελεύθερα στην Περιφερειακή Μονάδα Μυτιλήνης στο Λόφο
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης.
Η πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο
κα Μαριολέν Σχαλλίγ, τηλ. 22510-36925 και θα είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr ->Νέα & Εκδηλώσεις -> Ανακοινώσεις &
Προκηρύξεις -> Διαγωνισμοί προμηθειών, έργων και υπηρεσιών,
(http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) .
Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο των ειδών με αυστηρή συμπλήρωση του
επισυναπτόμενου πίνακα (βλ. παράρτημα Β΄ της παρούσας πρόσκλησης). Προσφορά που
υποβάλλεται με αναγραφή διαφορετικών ειδών από τα αναγραφόμενα του πίνακα,
απορρίπτεται. Δεν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου
2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα Ντέξιον
είναι καινούργια αμεταχείριστα και καλύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
παραρτήματος Α΄ της παρούσας πρόσκλησης.
Οι υπογεγραμμένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω
διεύθυνση ή να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στα γραφεία του Τμήματος
Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο
Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην
αρμόδια υπάλληλο κα Μαριολέν Σχαλλίγ, τηλ. 22510-36925, το αργότερο μέχρι την 5η
Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία :
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Για τη με απευθείας ανάθεση προμήθεια & τοποθέτηση ραφιών βαρέως τύπου (ΝΤΕΞΙΟΝ)
(Αριθμ. πρωτ. 7631/19-09-2016)
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
81100 Μυτιλήνη
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων δύναται να
προτείνει την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα.
Η παράδοση και τοποθέτηση των Ντέξιον θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός τριάντα
(30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του μειοδότη στα κτίρια Γεωγραφίας & Διοίκησης
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου
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[Πληκτρολογήστε εδώ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

[Παράρτημα Α]
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Συνολικό μήκος
Ραφιών /μέτρα

Μήκος Ραφιού
(τεμαχίου)/μέτρα

Αριθμός Σειρών

Ύψος κολώνας
στήριξης /Μέτρα

Βάθος
Ραφιού

35,72

1,22 & 0,92

6 (ανά 40 εκατοστά)

2,3 - 2,4

38

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συνολικό μήκος
Ραφιών /μέτρα
7,32*
* 3,66 + 3,66 = 7,32

Μήκος Ραφιού
(τεμαχίου)/μέτρα
1,22

Ύψος κολώνας
στήριξης /Μέτρα
2,3 - 2,4

Βάθος
Ραφιού
46

Αριθμός Σειρών
6 (ανά 40 εκατοστά)
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[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Παράρτημα Β]
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ:
……………..…………………………………………………………….…………………………..……………….……
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
……………..…………………………………………………………………..……………………..………..……………...
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Ποσότητα/Μέτρα

1

Ράφια Τ. Ντεξιον Κτιρίου
Γεωγραφίας

35,72

2

Ράφια Τ. Ντεξιον Κτιρίου Διοίκησης

7,32

Τιμή χωρίς ΦΠΑ*

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΠΑ 17%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ………………………………………….………………………………………………….
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: …………………………………………………………………………

* Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης των ραφιών καθώς
και το κόστος των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την σύνδεση, τοποθέτηση και την
πλήρη στήριξη τους.
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