
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

                                                                        Μυτιλήνη,    12/7/2017 

        Αρ. πρωτ. 4337   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την «προμήθεια τριών (3) επαγγελματικών 
στεγνωτήριων ρούχων με σετ ηλεκτρονικού κερματοδέκτη/κερματοθήκης για τις 
ανάγκες των Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι 
Σάμου» 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθμό 69 (επαναληπτική)/06.04.2017 με ΑΔΑΜ: 

17REQ001683902,  σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης (απ’ ευθείας ανάθεση) που θα γίνει από το Περιφερειακό Τμήμα 

Τεχνικής Υπηρεσίας (ΠΤΤΥ) Σάμου μετά από την παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, στην επιλογή αναδόχου για την  «προμήθεια τριών (3) 

επαγγελματικών στεγνωτήριων ρούχων με σετ ηλεκτρονικού 

κερματοδέκτη/κερματοθήκης για τις ανάγκες των Φοιτητικών Κατοικιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου».  

Προϋπολογισμός: Δέκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (10.900,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από 
τον ΚΑΕ2639Α του τακτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής προ ΦΠΑ, για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Απαιτούμενες  τεχνικές προδιαγραφές: 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Συνολικός Αριθμός στεγνωτηρίων 3 

Χωρητικότητα 7-10 κιλά Ναι 

Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο χνουδιών για καθαρισμό σε 

κάθε χρήση 

Ναι 

Μονοφασικό ή τριφασικό 50Ηz Ναι 
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Εξαγωγή υδρατμών με σωλήνα εκτός κτηρίου για μεγάλη 

απόδοση 

Ναι 

Αντίσταση 4000-5000 watt Ναι 

Εργοστασιακή υποδομή κερματοδέκτη – κερματοθήκης Ναι 

Εύκολο στη χρήση/ελληνικές οδηγίες Ναι 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ σετ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ/ΚΕΡΜΑΤΟΘΗΚΗΣ  

Αριθμός μονάδας 3 

Αποδοχή 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 € Ναι 

Ηλεκτρονικός με άμεση σύνδεση στο στεγνωτήριο Ναι 

Δυνατότητα αλλαγής τιμών Ναι 

Κερματοθήκη με κλειδί μεγάλης ασφαλείας Ναι 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Θα δοθεί συμβόλαιο προληπτικής και επανορθωτικής 

συντήρησης, με δωρεάν κόστος συντήρησης για 24 μήνες 

Ναι 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  

Αριθμός στεγνωτηρίων με σετ κερματοδέκτη/κερματοθήκης 

που θα παραδοθούν στις Φοιτητικές κατοικίες στο 

Καρλόβασι Σάμου 

3 

 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης  προσφορών: Παρακαλείστε να καταθέσετε 
μέχρι και την Δευτέρα 24-07-2017 και ώρα 11:00,  υπογεγραμμένη προσφορά είτε 
με ηλεκτρονική αποστολή, είτε με τηλεομοιοτυπία είτε σε έντυπη μορφή, στα 
στοιχεία που δίδονται στις πληροφορίες που αφορούν την Πρόσκληση. 
 
Πληροφορίες επί της πρόσκλησης & των Τεχνικών Προδιαγραφών: Ζάχαρης 
Νικόλαος, τηλ. 2273082040, fax: 2273082069, e-mail: nzar@aegean.gr,  
 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΤΤΥ, Κτίριο Τσοπανά , Καρλόβασι Σάμου, ΤΚ 83200. 
 
Ισχύς Προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της  καταληκτικής 
ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών.  

Σύμβαση: Προμήθειας με παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης  
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Πληρωμή: Μετά την έκδοση Νόμιμου παραστατικού, προσκόμιση Ποινικού 
Μητρώου, Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας και μετά την Υπογραφή 
του πρωτοκόλλου παραλαβής των υλικών, που θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή.  

Κρατήσεις : Θα παρακρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. 

 

 

                                                                         

                                                                                  

                                                                      Ο Πρύτανης  

 

                                                             

                                                                                 Καθηγητής  Στέφανος Α. Γρίτζαλης 

 

 

 

17PROC001691644 2017-07-13


