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Αρμόδιος: κ. Νικ. Κουτσάγγελος
Τηλ.: 2610 969023, 024, 050, 066.
Telefax: 2610 992349
E-mail: oikonomiki@upatras.gr
http://www.admin.upatras.gr
Πάτρα 10 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 3402

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή για τη «Συντήρηση και λειτουργία (ανταλλακτικά, αναλώσιμα κλπ.) των
μηχανημάτων 1) XEROX 4110 με αριθμό πλαισίου 3521009534, 2) XEROX 4140 με αριθμό
πλαισίου 35210066805 και 3) XEROX 4110 με αριθμό πλαισίου 351009535 για ένα (1) έτος»

Προϋπολογισμός : 71.340,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας : Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 & ώρα 11.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας : Α΄ κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου,
Πανεπιστημιούπολη – Ρίο.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ :
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και έχουν σχέση με το αντικείμενο
πρέπει να καταθέσουν αναλυτική έγγραφη προσφορά σε δύο αντίγραφα το αργότερο
μέχρι τις 21 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.45 π.μ. στα γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών Α΄ κτίριο, ισόγειο.
1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.
2. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν.
3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς στον οποίο αναγράφονται, τα πλήρη στοιχεία
του συμμετέχοντος- ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού- η ημερομηνία και η ώρα
διενέργειας, θα περιλαμβάνει τα εξής :
α) Τον σφραγισμένο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο – αντίγραφο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, μαζί με Υπεύθυνη
Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτοί οι όροι της
διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής
β) Τον σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα
(πρωτότυπο – αντίγραφο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου, για την
αξιολόγηση του διαγωνισμού, οργάνου.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
O προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 71.340,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του Τ.Π. του Ιδρύματος με ΚΑ 0889α.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος
με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
( Ν.3801/2009,
άρθρο 46).
Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0.10%
της καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3
του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011, ΦΕΚ Α΄204).
Οι διακηρύξεις θα διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου
Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969050,
969.066 καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.admin.upatras.gr
(link «προμηθευτές»).
Η Αναπληρωτής Πρύτανη

Ιωάννα Νταούλη – Ντεμούση
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
Τμήμα: Εκτυπώσεων - Τυπογραφείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η συντήρηση θα περιλαμβάνει:
1.

Τις υπηρεσίες επιθεώρησης, ρύθμισης και συντήρησης (προληπτικής και
επανορθωτικής) των μηχανημάτων

2.

Όλα τα ανταλλακτικά , τα οποία θα είναι γνήσια της εταιρείας κατασκευής των
μηχανημάτων, θα προσφέρονται και θα τοποθετούνται δωρεάν.

3.

Όλα τα αναλώσιμα, τα οποία θα είναι γνήσια της εταιρείας κατασκευής των
μηχανημάτων, θα προσφέρονται και θα τοποθετούνται δωρεάν.

4.

Η χρέωση του Πανεπιστημίου θα αφορά μόνο το χαρτί και τα συρραπτικά.

5.

Ο χρόνος ανταπόκρισης σε κλήση για service θα είναι ι4 ώρες κατ’ ανώτατο όριο.
Το service θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Πανεπιστημίου, με
την παρουσία του αρμόδιου υπαλλήλου του.

6.

Η τιμολόγηση της συντήρησης θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα.
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