ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ρέθυμνο 15/03/2004
Αριθ.πρωτ.: 178
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη :
1. τις διατάξεις του Π.Δ 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
στα Α.Ε.Ι όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22-8-96
2. τον οδηγό χρηματοδότησης ερευνών της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης
3. την από 12/03/2004 απόφαση της 203η'συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κρήτης,
προκηρύσσουμε
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια επίπλων
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Η προθεσμία παράδοσης προσφορών είναι την 26 Μαρτίου 2004 και ώρα 15,00 μ.μ. στα
γραφεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω (26/03/2004) στη
διεύθυνση :
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαι/σης (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ).
74100 Ρέθυμνο (υπόψη κ. Δαμανάκη, τηλ: 28310 77624 /77604-05 , φαξ:28310 77636)
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος της
προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία μέχρι το χρόνο λήξης της προθεσμίας.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης

ανέρχεται

στο

ποσό

των

12.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..
Η δαπάνη για τις παραπάνω προμήθειες θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προγράμματος
«Παιδεία Ομογενών» με Κ.Α: 1589 το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ ΙΙ,
εντάσσεται στην 1.1.1. ενέργεια, και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και κατά 25% από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και

υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών
(ΕΔΙΑΜΜΕ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2003 και ώρα 1μμ στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ΕΔΙΑΜΜΕ στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος α) φυσικά πρόσωπα, β) συνεταιρισμοί, γ) ενώσεις
προμηθευτών

που

υποβάλλουν

κοινή

προσφορά,

δ)

κοινοπραξίες

προμηθευτών,

εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα Ε.Ε. οι οποίες μπορούν να προμηθεύσουν έπιπλα και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας
διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο
αναγράφονται ευκρινώς:
• η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
• ο αριθμός διακήρυξης και η ημερομηνία του διαγωνισμού
• τα στοιχεία του αποστολέα
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα
οποία δεν αποδέχεται και περιγράψει τους διαφορετικούς όρους προκειμένου να
αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Οι προσφορές πρέπει να δοθούν για τα είδη που καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες με
ανώτερη τιμή την αναγραφόμενη (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α:Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
Εϊδος

Περιγραφη

τεμ

Τιμη/τεμ *

τοποθέτηση

Εκτυπωτής

Απλός inkjet

3

120 €

Άμεσα

σχόλια

Paper Size:A4|Page Speed Mono:19 PPM|Page Speed Mono (cps):|Page Speed
Color:14,0 PPM|Memory:8,0 MB|Buffer memory:|Printer Resolution Mono:1200|
Printer Resolution Color:4800X1200|Tray Capacity:150|Interface:USB|Monthly
WorkLoad:3000|Heads:2|Dublex
OS,WINDOWS|Paper

Printing:|System

Compatibility:MAC

Weight:|Features:|Manufacturer:HP|Warranty:ΕΓΓ.1

ΕΤ.ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚ.
Εκτυπωτής

A3 inkjet

FAX

1

600 €

Απρίλιο

1

600 €

Απρίλιο

Επιτραπέζιο Laser FAX G3,με ταχύτητα εκτύπωσης 8 σελίδες ανά λεπτό ,μνήμη
2ΜΒ,ταχύτητα αποστολής 3΄΄ ταχύτητα modem 33.600,τύπος scanner:contract
Image Senson ,Backup μνήμης 30 λεπτά, ανάλυση standard:8.03x3.85 Ipmm,
Fine:8.0x7.70 Ipmm, Super Fine 300x300dpi, κλίμακες γκρί 64, αυτόματος
τροφοδότης 20 φύλλων, μέγιστο πρωτότυπο Α4,μέγιστο αντίγραφο Α4,
τροφοδοσία χαρτιού 150 φύλλων, ταχύτητα ανάγνωσης 6΄΄ πολλαπλά
αντίγραφα

,

με

δυνατότητές κλήσης 20one

κωδικοί.:ΕΓΓΥΗΣΗ 1 ΕΤΟΥΣ

touch

keyw,

80επιπλέον

Φωτογραφική
Ψηφιακή μηχ.

1

600 €

Άμεσα

Ανάλυση 5,3 Mega pixels (2608X1952) Φακός 37-300 f:2,8-11,3 macro 1-5 cm
Επιλογές: Quality 3 Video με ήχο Ψηφιακό zoom 7 X Οπτικό zoom 8x Κάρτα SD
128mb
η/υ

Pen iv 2,6Mhz και πάνω, TFT 15

4

1100 €

Άμεσα

CPU Intel Pentium4 2,6 GHz BOX FSB 800 |Memory Capacity:256 MB|Hard Disk
Capacity:80,00 GB|VGA Memory Capacity:164 MB| Features:SOUND,DVD
+CDRW, LAN | Οθόνη : TFT 15''

και πάνω| Θήκη Midi ATX (300W),

Πληκτρολόγιο Warranty:3ETHΣ
Tαμπλέτες
γραφικών

2

500 €

Άμεσα

Α5 μέγεθος συμβατά με MAC/PC και ανάλυση 2032lpi(80lpmm), στάθμες
πίεσης πένας 512

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:Έπιπλα
Είδος
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Ντουλάπι

Καρέκλα
Γραφείου

Καρέκλα
Γραφείου
Καρέκλα
Γραφείου

Περιγραφή
Ανοικτού
τύπου
χρώματος μαύρου με
μεταλλικό σκελετό και
ξύλινα
ράφια,
διαστάσεων 2m x 80 x
34.
Κλειστού
τύπου
χρώματος γκρι ανοικτό
διαστάσεων 2m x 80 x
40.(Δρομέας)
Ανοικτού
τύπου
χρώματος γκρι ανοικτό
διαστάσεων 2m x 80 x
40.(Δρομέας)
Κλειστού
τύπου
χρώματος
καρύδι
ή
μαύρο διαστάσεων 80 x
72 x 35.
Περιστρεφόμενη
ορθοπεδική με μπράτσο
και πλάτη ψιλή χρώματος
καφέ.
Περιστρεφόμενη
με
μπράτσο και πλάτη ψιλή
χρώματος μπορντό.
Περιστρεφόμενη
χωρίς
μπράτσο
και
πλάτη
χαμηλή
χρώματος
μπορντό.

Τεμ.
4

Τιμή/τεμ
200€

Τοποθέτηση
Άμεσα

1

280€

Άμεσα

1

200€

Άμεσα

1

180€

Άμεσα

1

180€

Άμεσα

1

130€

Άμεσα

1

90€

Άμεσα

Σχόλια

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για 60 ημέρες τουλάχιστον από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί
εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Πανεπιστημίου
αποτελούμενη από τους: α) Μιχάλη Δαμανάκη, β) Ασπασία Χατζηδάκη, γ) Ελένη Βασιλάκη
με κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως πιο συμφέρουσας θα ληφθούν υπόψη κυρίως τα
παρακάτω κριτήρια:
1) ποιότητα
2)

άμεσο service

3) φθηνότερη τιμή ανά είδος.
4) Ταχύτητα παράδοσης
5) Καταλληλότητα
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές συνάσσονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση όρου της διακήρυξη.
Διευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (επιτροπή διαγωνισμού)
υποβάλλει στο αρμόδιο για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού όργανο που
είναι η Επιτροπή Ερευνών ολόκληρο το φάκελο του διαγωνισμού με ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της
με την οποία μπορεί να προτείνει:
Την κατακύρωση του διαγωνισμού.
Την επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης.
Τη ματαίωση του διαγωνισμού
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κρήτης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό. Η
κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να προσέλθει σε 15 ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε με την
ανακοίνωση της κατακύρωσης σ’ αυτόν της ανάθεσης της μίσθωσης να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο

όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου
Ο ανάδοχος αναφορικά με τη σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων
Ηρακλείου.
Η ανάθεση μπορεί να γίνει σε έναν μόνο προμηθευτή ή σε περισσότερους ανάλογα το είδος
της προμήθειας
(Η Επιτροπή Ερευνών δε δεσμεύεται και δεν είναι υποχρεωμένη να κατακυρώσει το
διαγωνισμό σ' αυτόν που θα προσφέρει την φθηνότερη τιμή. θα ληφθούν υπόψη εκτός από
την τιμή τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ".)
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του
διαγωνισμού. Στις προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται η παράδοση και η μεταφορά του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των επίπλων στο χώρο του Πανεπιστημίου(ΕΔΙΑΜΜΕ).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου (ΕΠΕ), που έχει οριστεί με απόφαση της
Επιτροπής Ερευνών θα προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους συγκρίνοντας τη συμβατότητα της
προσφοράς με τα είδη που θα παραδοθούν.
Οι παρατηρήσεις που τελικά η ΕΠΕ θα κάνει σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
σχετικά με τη συνέπεια και την αξιοπιστία του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη σε
μελλοντικές διαδικασίες αξιολόγησης προμηθευτών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε τμηματική παράδοση.
Για κάθε τμηματική παράδοση ο ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο πώλησης το οποίο θα
περιέχει τα είδη που παραδίδονται. Για την εξόφληση των τιμολογίων απαιτείται βεβαίωση
καλής εκτέλεσης από την επιτροπή παραλαβής του έργου(ΕΠΕ),
Η εξόφληση θα γίνεται από την γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά κανόνα εντός 90 ημερών από την παραλαβή των αγαθών
(με προϋπόθεση την έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση του έργου από το Φορέα
Χρηματοδότησης).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Τον ανάδοχο βαρύνουν:
1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του
Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο.
2. Όσον αφορά Έλληνες προμηθευτές, παρακράτηση φόρου 4% επί της αξίας των ειδών πριν
τον υπολογισμό ΦΠΑ, για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και
απόδοσης φόρου εισοδήματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον
διαγωνισμό εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές.
2. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Νικόλαος Σιαφάκας

