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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι ο Ειδικός Λογαριασµός του Τ.Ε.Ι. Λαµίας προβαίνει στην
προµήθεια αναλώσιµων υλικών προκειµένου να συνεχιστούν οι µετρήσεις, µε τη
συνοπτική διαδικασία λήψης τουλάχιστον τριών σφραγισµένων προσφορών,
προϋπολογισµού χιλίων ευρώ «1.000,00 Ευρώ» συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%,
για τις ανάγκες του έργου της ΓΓΕΤ, ∆ιµερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας
2011- 2012 µε κωδικό 11CZ_32_ET33 και µε τίτλο «Χαρακτηρισµός της δοµής
ατελειών σε µονοκρυσταλλικές δοµές CdTe/CdZnTe», και την προµήθεια
αναλώσιµων υλικών για τη συνέχιση µετρήσεων των δειγµάτων (που έχουν
κατασκευαστεί), ακριβώς όπως αυτό προβλέπεται από το Τεχνικό ∆ελτίο της Πράξης.
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου,
Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηµατικότητα Στερεάς Ελλάδας» και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού
του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µέχρι τις 7/02/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 π.µ., ηµέρα και
ώρα της αποσφράγισης των προσφορών και οι οποίες θα παραµένουν κλειστές µέχρι
την αποσφράγισή τους από την επιστηµονική επιτροπή του Έργου. Στο φάκελο κάθε
προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και ο
πλήρης τίτλος της ανακοίνωσης µε τον αντίστοιχο αριθµό πρωτόκολλου.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές (Απόφαση Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαµίας αριθµ.
207/16-3-2000). Όποιος από τους προσφέροντες επιθυµεί να παραστεί στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει να το δηλώσει µε την κατάθεση της
προσφοράς του. Η ανάθεση της προµήθειας αναλώσιµων υλικών θα γίνει µε το
κριτήριο της χαµηλότερης τιµής.
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οι ποσότητες αναφέρονται ως
ακολούθως:

Α/Α

Είδος - Περιγραφή

1

Οπτικά φίλτρα για τη διενέργεια οπτικών
µετρήσεων στο ορατό και στο κοντινό
υπέρυθρο (Τεµάχια 2)
µε τη τεχνική φασµατοσκοπίας Raman.
Μεταλλικοί δειγµατοφορείς για τη
διενέργεια οπτικών µετρήσεων σε δείγµατα
CdTe ωφέλιµης διάστασης 2Χ3cm
(Τεµάχια 4)
µε την τεχνική υπέρυθρης
φασµατοσκοπίας FTIR.

2

Τιµή ανά
τεµάχιο µε
ΦΠΑ(€)

Συνολική
Τιµή µε
ΦΠΑ(€)

ΣΥΝΟΛΟ
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ειδών και δεσµεύουν τους
υποψηφίους για εξήντα (60) ηµέρες.
Η πληρωµή θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών,
µε την προσκόµιση των απαραίτητων παραστατικών (τιµολόγιο, φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα κλπ.) και εφόσον υπάρχουν τα διαθέσιµα κονδύλια.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λαµίας
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php , στην ιστοσελίδα του
http://www.edull.gr
καθώς
και
στο
Επιχειρησιακού
Προγράµµατος
http://diavgeia.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον
ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 22310 –
60160- 60123 στην κα. Χαρούλα Μπέλεχα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εκπαίδευσης & Ερευνών
του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Κοντογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής

