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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
«Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ρομποτικού Βραχίονα»

Η εταιρεία συμμετέχει στο έργο «Additive Manufacturing of 3D Microfluidic MEMS for Labon-a-Chip applications» με διακριτικό τίτλο «M3DLoC» και Grant Agreement number: 760662
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος
Horizon 2020.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση Ρομποτικού
Βραχίονα με τις κάτωθι προδιαγραφές:






Ρομποτικός βραχίονας αρθρωτός, 6 βαθμών ελευθερίας
Χώρος εργασίας ρομποτικού βραχίονα (εμβέλεια) άνω του 1.5 μ
Συμβατότητα και δυνατότητα αυτόματου ελέγχου επιδαπέδιου γραμμικού
συστήματος μετακίνησης
Διαχείριση ωφέλιμου φορτίου άνω των 5 kg
Επαναληψιμότητα κάτω του 0,1 mm κατά ISO 9283

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών
αρχομένης από την πρώτη επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ (www.ltcp.ntua.gr) ή όπου αλλού κρίνει
απαραίτητο ο Διευθυντής αυτής και συγκεκριμένα έως τη δωδεκάτη (12) μεσημβρινή της 9ης
Ιουνίου 2021. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στα e-mail:
info@ltcp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr. Ο προσφέρων επικοινωνεί ο ίδιος για την
επιβεβαίωση της λήψης της προσφοράς του, η οποία (επιβεβαίωση) παρέχεται σε αυτόν με
απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο την συμφερότερη για την ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, από την
Επιτροπή Αξιολόγησης-Επιλογής Προσφορών, η οποία θα οριστεί από τον Εκτελεστικό
Σύμβουλο για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η σχετική διαδικασία απαιτεί τη σύνταξη
πρακτικού αξιολόγησης και την έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ.
Η ανάθεση διενεργείται από τον Εκτελεστικό Σύμβουλο με την σύναψη σχετικής σύμβασης.

Σελίδα 1 of 2

Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την επομένη της υπογραφής της προβλεπόμενης
σύμβασης ανάθεσης.
Η παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από τη μόνιμη τριμελή Επιτροπή Παραλαβής
Προμηθειών, Υπηρεσιών & Έργων της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, η οποία εξετάζει εάν η σύμβαση
εκτελέστηκε καλώς κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της.
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας προβλέπεται η κατάθεση στον επιλεγέντα
προμηθευτή με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης, προκαταβολής σε ποσοστό
επί του συνολικού ύψους της προμήθειας - εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το
ακριβές ύψος του οποίου θα καθοριστεί στην εν λόγω σύμβαση. Η αποπληρωμή - εξόφληση
της σύμβασης/προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από την
οριστική παραλαβή της προμήθειας και την έκδοση των ανάλογων παραστατικών, κατά τα
προβλεπόμενα ανωτέρω αλλά και στην σχετική σύμβαση που θα συνομολογηθεί.
Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22920 25316 (κ. Ασημάκης Χαδουμέλλης).
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