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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ηράκλειο 12/07/2017
Αρ. Πρωτ. : 9505

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απ’
ευθείας ανάθεσης, στην προμήθεια μελανιών και toners για εκτυπωτές, fax και φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα για το έτος 2017, προϋπολογισμένης δαπάνης 18.367,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος οικον. έτους 2017
και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 1281 και 1731. Απόφαση Πρύτανη για την έγκριση δαπάνης με αρθ.
πρωτ. 9355/10-07-2017 και ΑΔΑ ΩΧΥ3469Β7Γ-ΦΒΘ. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρθ. 7254,
αρθ. πρωτ. 9393/11-07-2017 με ΑΔΑ Ψ17Π469Β7Γ-ΓΥ4 και ΑΔΑΜ 17REQ001682415 2017-07-12.
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με τους όρους που περιγράφονται :
 στο Παράρτημα Ι «Πίνακας ζητουμένων ειδών και προϋπολογισμών»,
 στο Παράρτημα ΙΙ «Πίνακας προσφοράς» και
 στο Παράρτημα ΙΙΙ «Τεχνικές Προδιαγραφές»,
που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσης.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών. Η ανάθεση θα γίνει ανά
είδος στην εταιρεία με την προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και έχει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο πίνακας προσφοράς του
Παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλόγως, ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα πρέπει
να αναφέρεται στις προσφορές και δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 30 ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Τα τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν ανά τμήμα/υπηρεσία και ανά ΚΑΕ.
Ο οικονομικός φορέας ο οποίος θα επιλεγεί να του ανατεθεί η σύμβαση είναι υποχρεωμένος μετά από
αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τεχνικές πληροφορίες :
κ. Εμμανουήλ Σαλδάρη, τηλ. 2810 393251, κιν. 6949732667, e-mail: saldaris@uoc.gr .
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Γενικές πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
των Δημοσίων Υπηρεσιών από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών – Κτήριο Διοίκησης - του Π.Κ
στις Βούτες και στο τηλ. 2810-393134 (Ι. Τσαγκαράκης).
Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τους ενδιαφερομένους μέχρι και την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017
και ώρα 13:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου
Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου (κτήριο Διοίκησης). Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στις 13:10.

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παναγιώτης Τσακαλίδης

