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Μυτιλήνη, 14/10/2016
Αριθ. Πρωτ. 8250

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σε προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων τύπων και κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής
Μονάδας Μυτιλήνης.
Α/Α
1
2
3
4

ΕΙΔΟΣ
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ PL-C 26W
ΨΥΧΡΟ
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 18W 60cm
ΨΥΧΡΟ
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 18W 60cm
ΘΕΡΜΟ
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ TLD 36W 120cm
ΨΥΧΡΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
400
300
250
200

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ
17%

ΣΥΝΟΛΟ

1,66

1,94

776,88

1,11

1,30

389,61

1,11

1,30

324,68

1,15

1,35

269,80

5

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚ. 20W Ε27 ΨΥΧΡΟ

100

2,39

2,80

279,63

6

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚ.9W E27 ΨΥΧΡΟ

100

2,09

2,45

244,53

7

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚ.9W Ε14 ΨΥΧΡΟ

50

2,05

2,40

119,93

8

ΛΑΜΠΕΣ LED 9W E27 ΨΥΧΡΟ

100

3,59

4,20

420,03

9

ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 6400K ΨΥΧΡΟ

50

2,99

3,50

174,92

Σύνολα

3000,00

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για μέρος ή το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Δεν θα
γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές με Πιστοποιητικά από
επίσημο Ίδρυμα, που να βεβαιώνει τη συμμόρφωση του συστήματος ποιότητας της
εταιρείας ή του φυσικού προσώπου με προδιαγραφές και ειδικότερα EN ISO 9001:2001,
που αποτελεί την πιο πρόσφατη και βελτιωμένη έκδοση Συστήματος Διαχείρισης
Ποιότητας .
Ο υποψήφιος οφείλει να καταθέσει κατάσταση των ζητουμένων ειδών (με αύξοντα
αριθμό για έκαστο είδος, τον αύξοντα αριθμό που αναφέρεται στην πρόσκληση) και να
αναγράφεται η τιμή μονάδος εκάστου είδους (όταν η τιμή μονάδος αναφέρεται σε
συσκευασία, πρέπει να αναφέρεται και η ποσότητα της συσκευασίας).
Tιμές που αναφέρονται σε συσκευασία και δεν προσδιορίζουν την ποσότητα αυτής,
απορρίπτονται ως μη δυνάμενες να εκτιμηθούν, ως και το άθροισμα της συνολικής αξίας
της προσφοράς.
Σελίδα 1 από 2

ΑΔΑ: 72ΔΝ469Β7Λ-65Ρ
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Μυτιλήνης δύναται να προτείνει την κατακύρωση της
προμήθειας των ειδών για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό
έως 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας.
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Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 24
Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ
(3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. και παράδοσης.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1292Α 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 νόμιμες κρατήσεις.
Ο προμηθευτής θα αναλάβει, εφόσον απαιτείται, τον εκτελωνισμό των ειδών, τα οποία
θα παραδοθούν ελεύθερα στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Μυτιλήνης στον Λόφο Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον προμηθευτή.
Απαιτήσεις του προμηθευτή για οποιαδήποτε πληρωμή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της
εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.
Η πρόσκληση είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου
www.aegean.gr. Αποστέλλεται δε και ηλεκτρονικά αν ζητηθεί από το Περιφερειακό
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια
υπάλληλο κα Βενετία Βελούτσου, τηλ. 22510-36922.
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 Βενετία Βελούτσου , τηλ. 22510-36922, το αργότερο μέχρι την
24η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. και θα φέρουν τα κάτωθι
στοιχεία:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Περιφερειακή Διεύθυνση Μυτιλήνης
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Για τη με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων
τύπων
(Αριθμ. πρωτ. 8250/14-10-2016)
Λόφος Πανεπιστημίου
Κτίριο Διοίκησης
81100 Μυτιλήνη
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών
από την έγγραφη ειδοποίηση του μειοδότη.
Η Αναπληρώτρια Πρύτανη
Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου
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