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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ερμούπολη, 29.11.2016
Α.Π.:
408

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών & αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών
Διευθύνσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

1. Αντικείμενο πρόσκλησης
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τα με αρ. 58 (επαναληπτική)/25.11.2016 (θέμα
2.12) πρακτικά έκτακτης συνεδρίασης Συγκλήτου του Ιδρύματος, σας γνωστοποιεί ότι θα
προβεί στη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών με γραπτές
σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες , που
παρουσιάζουν τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Χίου & Σύρου και που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και σε εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
2. Προϋπολογισμός
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ΧΙΛΙΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ € & ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (1.830,45 €) προ ΦΠΑ, & στο συνολικό ποσό
των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ € & ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (2.198,08 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, το οποίο
θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 1731Α «Προμήθεια φωτογραφικού & φωτοτυπικού υλικού» του
τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος του οικ. έτους 2016 και αφορά το/α εξής CPV:

Είδος
Χαρτί εκτυπωτών

Κωδικός CPV
30197630-1
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Ανάλυση Προϋπολογισμού
Πανεπιστημιακή
Μονάδα
Χίου
Σύρου
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπολογισμός
σε € προ ΦΠΑ

Συντελεστής
ΦΠΑ

1.024,00
806,45
1.830,45

17%
24%

Προϋπολογισμός
σε € με ΦΠΑ
1.198,08
1.000,00
2,198,08

3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής προ ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας ανά πίνακα Περιφερειακής Διεύθυνσης
τα χαρακτηριστικά και οι ποσότητες των οποίων αναφέρονται στους επισυναπτόμενους
πίνακες , που παρουσιάζουν τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Χίου & Σύρου που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία σε κάθε
στάδιο. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
4. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται συστηματικά με την
προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών της παρούσας πρόσκλησης.
5. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες επί ενενήντα (90) ημέρες από την
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Χρόνος & τόπος υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υπογεγραμμένες προσφορές σε σφραγισμένο
φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στους αρμόδιους υπάλληλους Δ. Μαραγκού τηλ. 2281-097083 & Α. Καΐλη τηλ 2281097024, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 05/12/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στο Περιφερειακό
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου Κωνσταντινουπόλεως
1 Ερμούπολη Σύρου.
Οι προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται.
7. Αποσφράγιση & αξιολόγηση των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων
της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου,
Κωνσταντινουπόλεως 1, στη Ερμούπολη Σύρου την 05η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00 π.μ..
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η
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αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει αμέσως
μετά την ημερομηνία της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας (εφ’
όσον απαιτείται), μεταξύ του ιδίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Προσφορά που υποβάλλεται με αναγραφή διαφορετικών ειδών από τα αναγραφόμενα των
Πινάκων, της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές.
8. Πληροφορίες – Διευκρινίσεις
Τυχόν διευκρινίσεις & πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
δίδονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Σύρου Τμήμα
Οικονομικών Υποθέσεων και στους αρμόδιους υπάλληλους kk Δ. Μαραγκού τηλ. 2281097083
& Α. Καΐλη τηλ 2281097024.
9. Δημοσιότητα
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στους ισοτόπους: http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια)
& http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην ιστοσελίδα της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου & στάλθηκε
στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κυκλάδων.
10.Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο/ους θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον
προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή το οποίο θα εκδοθεί ανάλογα με τον τόπο
παράδοσης των ειδών
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας,
γ) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της εκάστοτε Επιτροπής της
κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας.
Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Σύρου - Περιφερειακό
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως εξής:
Πόλη Ερμούπολη Διεύθυνση Κωνσταντινουπόλεως 1, ΤΚ: 84100, Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου
Α. Καΐλης τηλ. 2281097024
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
11. Χρόνος & τόπος παράδοσης αγαθών
Ο χρόνος παράδοσης δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Τα προς προμήθεια αγαθά, με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου, και στις ποσότητες που
αναφέρονται στους Πίνακες αναγκών των Περιφερειακών Διευθύνσεων της παρούσας
πρόσκλησης θα παραδοθούν στις παρακάτω εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
1.
2.

Χίου Κ. Σαλιάρη τηλ. 2271-035021
Σύρου Α. Καΐλης 2281-097024
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Τα προς προμήθεια είδη θα παραλάβουν οι Επιτροπές παραλαβής κάθε Πανεπιστημιακής
Μονάδας οι οποίες θα υπογράψουν και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο παραλαβής.
12. Κατάρτιση & υποβολή προσφορών
Γίνονται δεκτές προσφορές
 για το σύνολο των ειδών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Προσφορές οι οποίες αφορούν σε
 μέρος των ειδών κάθε πίνακα
δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
Οι προσφορές πρέπει:
 Να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
 Nα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα
όσα καθορίζονται στην παρούσα και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Φ/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Α.Π. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 408/29-11-2016
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1, ΤΚ 84100, Πόλη Ερμούπολη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
05/12/2016

Μέσα στον κυρίως/ενιαίο φάκελο της Προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία ως εξής:
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: (χωριστός σφραγισμένος
φάκελος), ο οποίος θα περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:
α/α Περιγραφή
1
Υπεύθυνη Δήλωση* του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στην οποία συμμετέχουν και θα
δηλώνεται ότι:
 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο του ιδίου όσο και των
εργαζομένων του και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους,
 έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της προμήθειας,
όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση,
 θα παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης,
 αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
πρόσκλησης,
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 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του
2
3

δημόσιου τομέα και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
Συμπληρωμένοι οι Πίνακες Αναγκών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Μέρους
Β’ της πρόσκλησης.
Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
με αντιπρόσωπό τους.

*Για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική
αρχή ή τα ΚΕΠ.

Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ η δήλωση θα προέρχεται από τον διαχειριστή ενώ στις ΑΕ
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τους πίνακες των αναγκών των Περιφερειακών Διευθύνσεων συμπληρωμένους
14. Σύμβαση - Ισχύς - Διάρκεια - Τροποποίηση
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση, εφ’ όσον
απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης θα αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της
σύμβασης μέχρι την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των ειδών ανά
Πανεπιστημιακή Μονάδα , κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εντός της προϋπολογισθείσης
δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν
συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων
της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους
δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να
μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας/υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στην Πρόσκληση.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του
δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

O Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Γκρίτζαλης Στέφανος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

2
3
4
5
6

7

8
9
10

DEVELOP ineo 223
φύσιγγα (για φωτοτυπικό
DEVELOP ineo 223)
XEROX WORK CENTER
522
ΧΑΡΤΙ Α4
EPSON VELVET FINE
ART PAPER A3+
EPSON MATTE PAPER
HEAVY WEIGHT A3+
ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ ΛΕΥΚΟ
ΠΛΑΤΟΥΣ 1 Μ.
ΜΗΚΟΥΣ >= 70 Μ
ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ Craft
ΠΛΑΤΟΥΣ 1 Μ.
ΜΗΚΟΥΣ >= 70 Μ
ΑΠΛΟ ΧΑΡΤΙ Α4
6R1573 XEROX WORK
CENTER 5021 V_U
RICOH MP3054 TONER
CATRIGE (841993)

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΕΊΔΟΥΣ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΔΑ: ΩΟΖ6469Β7Λ-Α1Μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια χαρτιού εκτυπωτών & αναλωσίμων Φ/Α μηχανημάτων

16PROC005473303 2016-11-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι προς προμήθεια ποσότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων αναφέρονται στους
επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
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