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Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη:
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Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α|24-10-16 και ΦΕΚ-206

Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24|ΕΕ και 2014/2931), '

τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 A/6-12—16

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22 του N.4144/ 13

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του N.4485/17 (ΦΕΚ 114 A/04-08-2017) «Οργάνωση και

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

τα προβλεπόµενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 A/13-11-2017): Άσκηση

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιµελητηριακής νομοθεσίας

και άλλες διατάξεις,

το N.4610 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ζΑρ. Φύλλου 7ΟΛ΄/Ο7-05-2019),

την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της

Κυβερνήσεως (Αρ.ΑΦύλλου 326/ ΥΟΔΔ /Ο5-Ο6-2019),

την ΔΦ 2.1/3032 απόφαση για τον ορισμό αρµοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως (Αρι…Φύλλου 2996/B'/22—07~2019)1

το με Αριθ. Πρωτ. ΔΦ2.2/6584/3Ο-Ο9-2019 αίτημα για παροχή υπηρεσιών

. την Αριθ. Πρωτ. ΔΦ2.2/7Ο27/09/10/2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωση; για το

οικονομικό έτος 2019, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό προύπολογισμό και το ΚΑΕ 0888

Μ

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για παροχή των

υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικού μηχανήματος XEROX WORKCENTRE ΜΕΘ

του πρώην Τµήµατος Προι'.΄ιπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ στις Σέρρες.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προύπολογισμό του Ιδρύµατος οικονομικού έτους 2019 και τον

ΚΑΕ 0888.



Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

τιμής-

Αντικείμενο της υπηρεσίας

 

 

         
 

A/A Περιγραφή Ποσότητα CPV Προυπολογισμός Φ.Π.Α. Συνολικός

χωρίς Φ.Π.Α 24% Προί.'ιπσλογισµός ΚΑΕ

με Φ.Π.Α

1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ En…και…

ο… …Χ|τοΣ XEROX

2"€ΕξξξΞΞξξξ&ΐ| ΚΑΙ Υπηρεσία 50313100" 290,32 69,68 360,00 0888

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ

περιπου…)

ΣΥΝΟΛΟ , 290,32€ 69,68€ 360.00€

ΙΤακτικός Προύπολογιομός Π Πρόγραμμα Δηµοσίων Επενδύσεων

Η υπηρεσία περιλαμβάνει καιτην προµήθεια όλων των υλικών- ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν

για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας του μηχανήματος .

Όποιος θέλει να καταθέσει προσφορά µπορεί να προσέρχεται στο γραφείο για να διαπιστώσει το

πρόβλημα και το τι χρειάζεται για την επισκευή.

|

* κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιοτικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτηµα Χ του

Προσορτήματος Α του ν. 4412/2016.

Υπεύθυνος ΠαραλαβΞ|΄ς: Μωυσιάδ0υ Ελένη

Για θέµατα που αφορούν την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στην κ ; Μωύσιά80ο Ελένη τηλέφωνο 23210-49108 email: πιονεΘιείο….΄ςπ

Φάκελος Προσφοράς *

Οι οικονομικοί φορείς Θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο

Ελλάδος - ΠανεπιστημιοιΉτολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, µέχρι και την Τρίτη 12 -

11- 2019 και ώρα 13:00 π.µ.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυµία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο,

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει…

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επισκευή και συντήρηση (plot μηχανήplum; XEROX WORKCENTRE M1 18

του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 12 — 1 1 - 2019 και

ώρα 13:00 π.μ.

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο  

 



Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

. Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Αντιπρόεδρος τωνΜινωικό… Προγραμματισµού

καιΑ…

 


