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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Χανιά, 19-07-2021
Αρ. πρωτ. 12953
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ

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

Αναθέτουσα αρχή

Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

Γενικές πληροφορίες

Σπαντιδάκη Αντριάνα – Κατσιούλη Μαρία – Κουντουράκη
Μαρία

Τηλέφωνα επικοινωνίας

28210 37056, 28210 37040, 28210 37037

E –mail για πληροφορίες επί της πρόσκλησης

aspantidaki@isc.tuc.gr,
mkatsiouli@isc.tuc.gr
mkountouraki@isc.tuc.gr,
niko.paranychianakis@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
«Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου
της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος- RESCHEDULE», της ΔΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Χρηματοδότηση ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της
Ενότητας 2 του PRIMA, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Παρανυχιανάκη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420,
προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αίθουσας, οργάνωσης συνάντησης, τεχνικής υποστήριξης και παροχή
γεύματος (catering), στα πλαίσια της 1ης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου (εναρκτήρια συνάντηση), σύμφωνα με τα
περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.
Προϋπολογιζόμενο κόστος καθαρή αξία: 1090,00 €.
ΦΠΑ: 24 %
Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1351,60 €.
CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 79950000-8 και κατηγορία δαπάνης 64-02.
Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως και την 26η/07/2021και ώρα 15:00.
Τρόπος υποβολής
προσφορών: Ηλεκτρονικά
στις
ακόλουθες
niko.paranychianakis@enveng.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr.

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.
Χρόνος παράδοσης: Τρίτη 03/08/2021 και Τετάρτη 04/08/2021
Τόπος παράδοσης: Αθήνα, Αττικής
Τρόπος πληρωμής: Πληρωμή μετά την παράδοση.
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Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
Digitally signed by Maria

Kountouraki
Maria
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ
Kountouraki ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Date: 2021.07.20 08:52:26
+03'00'

Καθηγητής Μιχάλης Ζερβάκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Επισυνάπτονται οι προδιαγραφές του αντικειμένου της ανάθεσης:
Αίθουσα χωρητικότητας 9 ατόμων τουλάχιστον 60 τ.μ κατάλληλη για συνεδριάσεις σε διάταξη Boardroom για 2 ημέρες και
ειδικότερα την Τρίτη 03/08/2021 και την Τετάρτη 04/08/2021. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει ηχητική εγκατάσταση, Wi-Fi,
Data Video Projector και Οθόνη προβολής. Επίσης θα πρέπει να προσφέρεται τεχνική υποστήριξη. Η προσφορά θα πρέπει να
περιλαμβάνει διάλλειμα καφέ και ελαφρύ γεύμα για κάθε μία από τις παραπάνω ημέρες. Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει
τεκμηριωμένη εμπειρία στην οργάνωση ανάλογων γεγονότων. Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με
εύκολη πρόσβαση στα ΜΜΜ και αεροδρόμιο.
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