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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρτα,

09/02/2018

Αρ. Πρωτ: 525

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του και
σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3/Θ8/2018 (ΑΔΑΜ 18REQ002648697), εγκεκριμένο
πρωτογενές αίτημα δαπάνης, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
Προμήθεια αναλώσιμων μαγνητικών καρτών μιας χρήσης προϋπολογισμού (δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ) #2.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο
πλαίσιο του έργου «Διαχείριση Εσόδων Βιβλιοθήκης» με κωδικό ΕΛΚΕ 10004 , σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα:
Η Πρόσκληση διαρθρώνεται ως εξής:
Α/Α
1.

ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΙΑΣ
3.000(τεμάχια)
ΧΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΤΙΝΕΣ). Η ΚΑΘΕ ΚΑΡΤΑ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΡΤΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΕΚΤΗ : MODEL6255 INFINEER

Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ)
#2.500,00€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Κριτήριο κατακύρωσης της Προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής.
1

ΑΔΑ: 69ΤΒ4691ΟΙ-2Σ5

18PROC002649899 2018-02-09

Οι οικονομικοί φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει στην προσφορά τους να
επισυνάπτουν υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με
το υπόδειγμα που ακολουθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν για την υπογραφή της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, είναι
υποχρεωμένοι να προσκομίσουν προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου)*
β. Φορολογική Ενημερότητα*
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) *
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε εσώκλειστο φάκελο στη
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Έναντι
Γέφυρας Αράχθου, T.K.: 47 132, Άρτα, Ισόγειο, το αργότερο μέχρι την 19/02/2018 και ώρα
13.00 μ.μ .
Επισημαίνεται ότι στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πρόσκλησης στην οποία απευθύνεται η αίτηση
συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο
ΚΟΚΚΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ(Ε.Υ.) (Τηλέφωνο 2681050453), e-mail: kokkonis@teiep.gr
Η παρούσα ανακοίνωση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου http://research.teiep.gr/.
*Στην φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και στο απόσπασμα
ποινικού μητρώου, η αιτιολογία έκδοσης όπου ζητείται θα είναι «συμμετοχή σε διαγωνισμό»

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής
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