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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Χανιά, 08/10/2021
Αρ. πρωτ. 17960
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών

για απευθείας αναθέσεις ποσού έως και 2.500 € άνευ ΦΠΑ (άρθρα 118 και 120 ν. 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αναθέτουσα αρχή

Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

Γενικές πληροφορίες

Κουντουράκη Μαρία - Κατσιούλη Μαρία - Σπαντιδάκη
Αντριάνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2821037037 - 2821037040 - 2821037056

E –mail για πληροφορίες επί της πρόσκλησης

mkountouraki@isc.tuc.gr & mkatsiouli@isc.tuc.gr
aspantidaki@isc.tuc.gr
petros.gikas@enveng.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr

E-mail αποστολής προσφορών

&

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο
«ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81552)
B2E4SUSTAINABLE», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γκίκα Πέτρο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82169, προτίθεται
να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.
Προϋπολογιζόμενο κόστος:

α/α

Είδος

Ποσότητα

Προϋπολο
γιζόμενη
τιμή
μονάδος

ΦΠΑ (%)

Συνολικό
κόστος
(καθαρή
αξία)

Συνολικό
κόστος (με
ΦΠΑ)

1

Ρυθμιστής πίεσης BULLE
με
υδατοπαγίδα
και
είσοδο/έξοδο 1/4".

1

22,00 €

24%

22,00 €

27,28 €

2

Μεταλλικός
σφικτήρας
σωλήνα με διάμετρο 9 mm
και εύρος 8-12 mm.

2

0,25 €

24%

0,50 €

0,62 €

3

Ρακόρ
με
αρσενικό
σπείρωμα
1/4"
και
διάμετρο 8 mm.

2

0,57 €

24%

1,14 €

1,41 €

23,64 €

29,31 €

Συνολικό Κόστος

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω είδη αποτελούν ενιαίο τμήμα, συνεπώς η υποβολή προσφοράς γίνεται δεκτή για το σύνολο
αυτών.
Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ: 23,64 €
Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 29,31 €
Ποσοστό ΦΠΑ: 24%
1
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CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 31000000-6 και κατηγορία δαπάνης 64-98
Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε δέκα ημέρες (10 ημέρες).
Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως και την 15η/10/2021 και ώρα 15:00
Τρόπος υποβολής
προσφορών: Ηλεκτρονικά
petros.gikas@enveng.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr.

στις

ακόλουθες

διευθύνσεις

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου:

Στην οικονομική προσφορά να γίνεται ρητή μνεία του ποσού καθαρής αξίας ανά αιτούμενο είδος και συνολικά (σύνολο
αιτουμένων ειδών), του ποσοστού ΦΠΑ, καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία ανά είδος και συνολικά (σύνολο
αιτουμένων ειδών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ ρητά θα πρέπει να αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς,
σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, θα υποβάλλει οικονομική προσφορά, η οποία θα
φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης καθώς και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.
Κρατήσεις: Οι κάθε είδους κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο.
Χρόνος παράδοσης: Επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία της ανάρτησης της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Κτίριο Κ3, Σχολή Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την παραλαβή
Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα:

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
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Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:
1.
2.
3.

Ρυθμιστής πίεσης BULLE με υδατοπαγίδα και είσοδο/έξοδο 1/4" (1 τεμάχιο)
Μεταλλικός σφικτήρας σωλήνα με διάμετρο 9 mm και εύρος 8-12 mm (2 τεμάχια)
Ρακόρ με αρσενικό σπείρωμα 1/4" και διάμετρο 8 mm (2 τεμάχια)
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