
 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΈΡΕΤΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

                                                                                                                            

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                                                                                                           

 

Αηγάιεω,04/06/2018 

 Αξ. Πξωη:10951 

 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ο Δηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίωλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο (πξώελ ΤΔΙ 

Αζήλαο), ζύκθωλα κε ηνλ Οδεγό Χξεκαηνδόηεζήο ηνπ θαη ζύκθωλα κε ην αξηζκ. πξση. ΔΛΚΔ ΠΑ.Γ.Α 

56/09-03-18 (ΑΓΑΜ 18REQ003196493), εγθεθξηκέλν πξωηνγελέο αίηεκα δαπάλεο, πξνβαίλεη ζε 

πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ, πξνϋπνινγηζκνύ έληεθα ρηιηάδσλ 

ελληαθνζίσλ επξώ #11.900,00€#, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«ΠΜ ηκήκαηνο Μεραληθώλ Βηνταηξηθήο Σερλνινγίαο Σ.Δ.» κε θσδηθό Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 80077, 

κε ηηο εμήο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

 

Α/Α Περιγραφή είδουσ 

 

Αρ.  

Τεμαχίων 

Κόςτοσ 

Ανά τεμάχιο 

Με ΦΠΑ 24% 

CPV Προϋπολ.ςυνολικό  

 Κόςτοσ με ΦΠΑ 24%(€) 

1 H/YDesktop, 

IntelCoreori3,Τουλάχιςτον4GBDDR4 

RAM,Τουλάχιςτον500GBHDD, 

Ενςωματωμζνθ κάρτα γραφικών, 

DVD+/-RW, Windows 10 OS. 

22 440,00 30213300-8 9.680,00 

2 Σαρωτισ Scanner με ανάλυςθ 

τουλάχιςτον 4800x4800pix, 48 bit. 

1 160,0 30216110-0 160,00 

3 Monitorμε ανάλυςθ τουλάχιςτον 

1920x1080, Απόκριςθ περίπου 6ms, 

HDMI 

2 145,00 30231000-7 290,00 
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4 PrinterB/WLaser, 

ανάλυςθτουλάχιςτον 600x600, 

8MB, περίπου 18ςελ/λεπτό. 

2 100,00 30232110-8 200,00 

5 PrinterB/WLaser, 

ανάλυςθτουλάχιςτον 4800x600, 

128MB, περίπου 28ςελ/λεπτό 

1 200,00 30232110-8 200,00 

6 Προβολικό με ανάλυςθ 

τουλάχιςτον 800x600, αντίκεςθ 

τουλάχιςτον 15000:1, φωτεινότθτα 

τουλάχιςτον 3300, μεγάλθ διάρκεια 

ηωισ λυχνίασ, τθλεχειριςτιριο 

2 450,00 32321000-9 900,00 

7 Εξωτερικόσ Σκλθρόσ Δίςκοσ, 1ΤΒ, 

2.5”,USB 3.0, τουλάχιςτον 5Gb/sec 

1 70,00 30233132-5 70,00 

8 SSDHDD, τουλάχιςτον 240GB, SATA-

3 

2 90,00 30233000-1 180,00 

9 Πλθκτρολόγιο & Ποντίκι USB,  

ενςφρματο 

20 11,00 30237460-1 & 

30237410-6 

220,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ 11.900,00 

 
Γίλνληαη δεθηέο κόλν νη πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ. Γελ 

γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ζε κέξνο ησλ 

δεηνπκέλσλ εηδώλ.  

Τν ζπλνιηθό πνζό ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε 11.900.00€, (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ). 

Η αλάζεζε ζα γίλεη ζηελ εηαηξεία κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

πνπ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο βάζεη ηηκήο.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη ζηελ πξνζθνξά ηνπο λα 

επηζπλάπηνπλ ππεύζπλε δήισζε ππνγεγξακκέλε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν, ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 

 Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ζα επηιεγεί πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ΤΜΒΑΗ, είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (Η ππνρξέωζε αθνξά ηδίωο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζωπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο , ββ) ζηηο 

πεξηπηώζεηο αλωλύκωλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ) 
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β. Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Οη ελδηαθεξόκελνη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε εζώθιεηζην θάθειν 

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίωλ θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, 

Αγ.Σππξίδωλνο 28, T.K.: 12243, Αηγάιεω, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 08/06/2018 θαη ώξα 11:30 π.κ .θαη ε 

αμηνιόγεζε ζα γίλεη επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εηδώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

θαη ε εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο ζηελ νπνία απεπζύλεηαη ε πξνζθνξά. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ θν Ι. Βαιαή (Τειέθωλν 

2105385371), e-mail: valais@teiath.gr 
 

 

Η παξνύζα αλαθνίλωζε είλαη δεκνζηεπκέλε ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο : http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el θαη 

http://elke.teipir.gr/. 

 

 

Ο Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ Έξγνπ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης(2):   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος 

Καηοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ 

(Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Σατσδρομείοσ 

(Εmail):  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλω όηη: 
1. δε βξίζθνκαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόληωλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016 ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα 

ζην άξζξν απηό 
2. δε βξίζθνκαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ηωλ άξζξωλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ 
3. πιεξώ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο όπωο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξνύζα αλάζεζε 
4. όηη, όηαλ θαη εθόζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρωξίο θαζπζηέξεζε, ζα πξνζθνκίζω θάζε δηθαηνινγεηηθό ή έγγξαθν πνπ 

απνδεηθλύεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειώζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δήιωζή κνπ.  

 
 

Ηκεξνκελία:     ……/….../20…… 

 

Ο  Δειώλ 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          (Υπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
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