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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Χανιά, 03/12/2021
Αρ. πρωτ.: 22975
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

mgaletakis@isc.tuc.gr & irini@dpem.tuc.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας

28210 37040, 28210 37037, 28210 37056

E –mail για πληροφορίες επί της πρόσκλησης

mkatsiouli@isc.tuc.gr,mkountouraki@isc.tuc.gr,
aspantidaki@isc.tuc.gr

E-mail αποστολής προσφορών

mgaletakis@isc.tuc.gr και
irini@dpem.tuc.gr και
elkesupplies@isc.tuc.gr

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση
της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες για publication fees, conference fees, μελέτες
πεδίου και δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και των φοιτητών των
Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)-ΜΗΧΟΠ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Γαλετάκη και κωδικό έργου
ΕΛΚΕ 82235, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια αναλωσίμων – λοιπών ειδών, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα
της παρούσας:

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος
άνευ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή
άνευ
ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή
με
ΦΠΑ

1

Μπαταρία συμβατή Dell Inspiron 14R /
15R 5421 / 5437,/ 3521 / 5521 / 5537 /
XCMRD / MR90Y 4400mAH 11.1v

ΤΕΜ (1)

24,00 €

24%

24,00 €

29,76 €

2

BENQ MW721 Λάμπα ORIGINAL
χωρίς βάση

TEM (1)

90,00 €

24%

90,00 €

111,60 €

3

Συμβατή λάμπα με βάση για projector
EPSON EB-S41

TEM (1)

88,90 €

24%

88,90 €

110,24 €

4

Πολύπριζο ασφαλείας 5 x Schuko - Με
Διακόπτη ON/OFF - 1.5m

TEM (2)

4,8 €

24%

9,60 €

11,90 €

5

Αλκααλικές Μπαταρίες AA - 1.5V - 10
τεμάχια

TEM (3)

8,00 €

24%

24,00 €

29,76 €
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6

Αλκαλικές Μπαταρίες AAA - 1.5V - 10
τεμάχια

TEM (3)

8,00 €

24%

24,00 €

29,76 €

7

Συμβατή λάμπα με βάση για EPSON
EMP-X5

TEM (1)

70,90 €

24%

70,90 €

87,92 €

331,40 €

410,94 €

Συνολικό Κόστος

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω είδη αποτελούν ενιαίο τμήμα συνεπώς η υποβολή προσφοράς γίνεται δεκτή μόνο για το
σύνολο αυτών.
CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 31000000-6 και κατηγορία δαπάνης 64-98
Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.
Τόπος παράδοσης: Γραμματεία Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
Τρόπος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος
Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
Ηλεκτρονικά,
στις
ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
mgaletakis@isc.tuc.gr
και
avasil@mred.tuc.gr
και
elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση έντυπης αποστολής, η τεχνική (όπου απαιτείται) και οικονομική προσφορά, καθώς και όσα έγγραφα εκδίδονται από
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2690/1999.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, η τεχνική (όπου απαιτείται) και οικονομική προσφορά, καθώς και όσα έγγραφα
εκδίδονται από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου, με χρήση εγκεκριμένης
ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου, εφόσον η διακίνηση των εγγράφων
είναι ηλεκτρονική, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4727/2020. Εκτύπωση των ηλεκτρονικών εγγράφων γίνεται υποχρεωτικά
αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου, εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή δικηγόρο, η οποία
γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο
(παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4727/2020).
Επισημαίνεται ότι οι προσφορές (είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το αρμόδιο
τμήμα μέχρι και την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως απορρίπτονται.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του ποσού καθαρής αξίας και του ποσοστού ΦΠΑ, καθώς και του
ποσού που αντιστοιχεί στην αξία του είδους και συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ ρητά θα πρέπει να αναγράφεται και
ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με τα απαιτούμενα της παρούσας.
Χρόνος παράδοσης: Έως Τετάρτη 22/12/2021.
Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την παραλαβή.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και την Παρασκευή 10η/12/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
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Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Kountouraki
Maria
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
2021.12.03 10:04:46
Kountouraki Date:
+02'00'
Digitally signed by Maria

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Τεχνικές Προδιαγραφές ανάθεσης:
α/α

Είδος

Ποσότητα

1

Μπαταρία συμβατή Dell Inspiron 14R /
15R 5421 / 5437,/ 3521 / 5521 / 5537 /
XCMRD / MR90Y 4400mAH 11.1v

ΤΕΜ (1)

2

BENQ MW721 Λάμπα ORIGINAL
χωρίς βάση

TEM (1)

3

Συμβατή λάμπα με βάση για projector
EPSON EB-S41

TEM (1)

4

Πολύπριζο ασφαλείας 5 x Schuko - Με
Διακόπτη ON/OFF - 1.5m

TEM (2)

5

Αλκααλικές Μπαταρίες AA - 1.5V - 10
τεμάχια

TEM (3)

6

Αλκαλικές Μπαταρίες AAA - 1.5V - 10
τεμάχια

TEM (3)

7

Συμβατή λάμπα με βάση για EPSON
EMP-X5

TEM (1)
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