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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΖΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 
 
 

                                                                                                                                      Αιγάλεω 06/06/2018 

                                                                                                                Αρ. Ρρωτ: 11054 

Ρροσ : Κάκε ενδιαφερόμενο 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Για τθν προμικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ Τμιματοσ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ 

 

Α. Ρλθροφοριακά ςτοιχεία 

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΕΥΝΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) 

Διαγωνιςτικι Διαδικαςία Ανάκεςθσ Ρρομικειασ: Ανοικτι διαδικαςία Απευκείασ Ανάκεςθσ 

Τφποσ Ρρομικειασ: Ρρομικεια αγακϊν-υλικϊν 

Τίτλοσ Ρρομικειασ: Ρρομικεια εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ κοπισ 

Συνολικι Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ ςε ευρϊ (€), χωρίσ Φ.Ρ.Α.: 12.903,23 € 

Ρλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. ςε ευρϊ (€):   3.096,77 € 

Τίτλοσ Ζργου ςτο οποίο εντάςςεται θ Ρρομικεια: ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι. 

ΑΘΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ 

Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) (ΥΡΟΕΓΟ 11 «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΠΣΜΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΏΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ») 

Ρρόγραμμα ςτο οποίο εντάςςεται το Ζργο: Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2017 (ΣΑΕ 146) 

Χρθματοδότθςθ / Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

Κωδικόσ ζργου ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: 80454 

Κωδικόσ ζργου Φορζα Χρθματοδότθςθσ/MIS χωροταξικό: 2017ΣΕ14600002 / 0218 

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου-προμθκευτι  

(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ): 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ ανά 

ομάδα ειδϊν 

Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ (Ε.Υ.) κ.  Γ. Λιβανόσ , Αν.Κακθγθτισ του Τμιματοσ Ναυπθγϊν Μθχανικϊν Τ.Ε., e-

mail:glivanos@teiath.gr 

Καταλθκτικι Ρροκεςμία κατάκεςθσ των προςφορϊν Ημζρα Ραραςκευι 15/06/2018 και ϊρα 12.00 π.μ 

Τόποσ Κατάκεςθσ προςφορϊν: Γραφείο Ρρωτοκόλλου ΕΛΚΕ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν 

Τ.Ε.Ι.Ακινασ), Αγ.Σπυρίδωνοσ ,Τ.Κ.12243 ,Αιγάλεω,  Ρανεπιςτθμιοφπολθ 1 

Τθλ. Επικοινωνίασ: 2105385174, θλεκτρονικι διεφκυνςθ eee@teiath.gr  

Τόποσ Ραράδοςθσ των προσ προμικεια ειδϊν: Οι εγκαταςτάςεισ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ 1 

Ραροχι πλθροφοριϊν και δειυκρινίςεων επί τεχνικϊν κεμάτων, 

ςχετικά με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ: 

κ. Γ. Λιβανόσ , Αν.Κακθγθτισ του Τμιματοσ Ναυπθγϊν Μθχανικϊν Τ.Ε., 

email:glivanos@teiath.gr 
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Β. Είδθ προσ προμικεια και τεχνικά χαρακτθριςτικά 

Β1. Ρεριγραφι του ζργου 

 

 Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΠΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΏΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)» θ οποία υλοποιείται ςτο πλαίςιο του υποζργου 11 του ζργου 

«ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ)».  

  

Β2. Ρίνακασ ειδϊν προσ προμικεια 

 

Ομάδα Ειδϊν 1: Laser cutter system με ςφςτθμα Co2  

Ρροχπολογιςμόσ: € 12.903,23 πλζον Φ.Ρ.Α. 

 
α/α 

Είδοσ 

CPV Eίδοσ προσ 

προμικεια 

 

Ροςότθτα Κόςτοσ (χωρίσ 

ΦΡΑ) (€) 

Ροςοςτό 

ΦΡΑ (%) 

ΦΡΑ (€) Συνολικι 

προχπολογιςκείςα 

αξία (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 42600000-2 Laser cutter system 

μεςφςτθμα Co2  

1 12.903,23 24% 3.096,77 16.000,00 

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 

α/α 

Είδοσ 
Είδοσ προσ προμικεια Τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

 

1 
Laser cutter system μεςφςτθμα Co2  1x Laser cutter system με ςφςτθμα Co2 ιςχφοσ 150W για χάραξθ και κοπθ́ ςε διαφορετικζσ 

επιφάνειεσ, με επιφάνεια εργαςίασ 1300 x 900mm με κλειςτό κζλυφοσ και ακρίβεια 

4000dpi, μαηί με ςυνοδευτικά παρελκόμενα (rotary για κυλινδρικά αντικείμενα, ςφςτθμα 

απαγωγισ ανακυμιάςεων με μοτζρ 550w και ςφςτθμα ψφξθσ 1400W), εγκατάςταςθ και 

υποςτιριξθ, και εγγφθςθ 3 χρόνων. 

 

Η παράδοςθ των ειδϊν τθσ Ομάδασ 1 κα γίνει ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ Εςωτερικισ Αρχιτεκτονικισ 

ςτο Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ ςτθν Ρανεπιςτθμιοφπολθ 1. 
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Γ. Προι τθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ Ρρομικειασ 

 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι (φυςικά ι νομικά πρόςωπα) κα πρζπει να κατακζςουν κλειςτζσ προςφορζσ ςε φάκελο 

ςτθ Γραμματεία του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων και Ζρευνασ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ (πρϊθν Τ.Ε.Ι. 

Ακινασ), Αγ.Σπυρίδωνοσ,T.K.: 122 43, Αιγάλεω,Ρανεπιςτθμιοφπολθ 1, τθλ. 210-53.85.174, το αργότερο μζχρι και τθν 

Ραραςκευι 15/06/2018 και ϊρα 12:00 π.μ. Ο φάκελοσ κα φζρει εξωτερικά τθν ζνδειξθ «Ρροςφορά για το ζργο 

«ΕΡΙΧΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ Τ.Ε.Ι.ΑΘΗΝΑΣ)» υποζργο 11 «ΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΓΑΣΤΗΙΑΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΑΣΤΗΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ 

ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΠΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΏΝ ΧΩΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)»  

Ομάδα……… Επίςθσ ςτο φάκελο κα πρζπει να αναγράφεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου και θ θμερομθνία τθσ 

πρόςκλθςθσ ςτθν οποία απευκφνεται θ προςφορά. 

Εντόσ του φακζλου τθσ προςφοράσ κα περιζχονται ςε ξεχωριςτοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ :  

α) Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» ο οποίοσ κα περιζχει ςυμπλθρωμζνο, ςφραγιςμζνο και 

υπογεγραμμζνο 1) τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ (ΡΙΝΑΚΑΣ Α) για τθν ι τισ ομάδεσ που προςφζρονται κακϊσ και  

                   2) υπεφκυνθ διλωςθ (ςφραγιςμζνθ και υπογεγραμμζνθ) ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι o ανάδοχοσ : α) 

παρζχει τθ δυνατότθτα τεχνικισ κάλυψθσ (service) ι αντικατάςταςθσ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ του 

υπό προμικεια είδουσ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 12 μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ προμικειασ, β) ότι τα 

υπό προμικεια είδθ είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, ςε άριςτθ κατάςταςθ και όχι ανακαταςκευαςμζνα και γ) είναι 

υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά που πικανόν να γίνει από υπαιτιότθτα του προςωπικοφ ι άλλου, μζχρι τθσ παράδοςθσ 

αυτϊν. 

β) Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»  με ςυμπλθρωμζνο, ςφραγιςμζνο και υπογεγραμμζνο τον 

πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΡΙΝΑΚΑΣ Β).  

Σε περίπτωςθ αςαφειϊν ςχετικά με τα προςφερόμενα είδθ, θ Ανακζτουςα αρχι ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει 

ςυμπλθρωματικζσ εξθγιςεισ ι οτιδιποτε άλλο κρικεί ςκόπιμο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ι τθν απόρριψι 

τουσ.  

        2. Ρροςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα, δε 

λαμβάνονται υπόψθ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

      3. Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ με εξαίρεςθ τα τυχόν ςυνθμμζνα ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι και 

ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 

       4.  Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε ευρϊ. Ρροςφορζσ ςε οποιοδιποτε άλλο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. Στθν τιμι προςφοράσ περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ (φόροσ προμθκευτϊν, υπζρ 

ΕΑΑΔΗΣΥ,κ.λ.π). 

      5. Οι προςφορζσ κα πρζπει να αφοροφν το ςφνολο των ειδϊν τθσ ομάδασ. Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει 

να αναφζρεται και το κόςτοσ ανά τεμάχιο (πλζον ΦΡΑ). 

      6. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για τζςςερισ (4) μινεσ από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ. 
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      7. Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ 

προςφοράσ βάςει τιμισ ανά ομάδα ειδϊν, δθλαδι ςτον υποψιφιο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ανά 

ομάδα ειδϊν και τα προςφερόμενα είδθ κα καλφπτουν τισ ωσ άνω τεχνικζσ απαιτιςεισ. 

      8. Το κόςτοσ μεταφοράσ, παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Η παράδοςθ των υπό 

προμικεια ειδϊν κα γίνει εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Δικαίωμα επζκταςθσ του χρόνου παράδοςθσ μπορεί να εγκρικεί, μετά από αίτθμα του αναδόχου και τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του Επιςτθμονικά Υπευκφνου, πριν τθ λιξθ του χρόνου παράδοςθσ .  

     9. Η παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνει ςτουσ χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ ςτθν 

Ρανεπιςτθμιοφπολθ 1 κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τον Υπεφκυνο τθσ πράξθσ - Επιςτθμονικά Υπεφκυνο του ζργου ι τον 

υπεφκυνο του Τμιματοσ. 

     10. Ο Οικονομικόσ φορζασ που κα επιλεγεί, πριν τθν υπογραφι τθσ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίςει προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

α. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου (Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ , ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου) 

β. Φορολογικι Ενθμερότθτα 

γ. Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα (άρκρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

 

 

Η παροφςα ανακοίνωςθ είναι δθμοςιευμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν του 

ΤΕΙ Ακινασ http://www.teiath.gr/eee/articles.php?mid=1733&lang=el και http://www.teipir.gr.  

 

 

 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε. 
 
 

Κωνςταντίνοσ Μουτηοφρθσ 
  

Ρρφτανθσ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΚΑΙ ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

Α/Α 

Είδουσ  

Αναλυτικι Ρεριγραφι Ρροδιαγραφϊν ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1 1x Laser cutter system με ςφςτθμα Co2 ιςχφοσ 150W 

για χάραξθ και κοπθ́ ςε διαφορετικζσ επιφάνειεσ , με 

επιφάνεια εργαςίασ 1300 x 900mm με κλειςτό κζλυφοσ 

και ακρίβεια 4000dpi, μαηί με ςυνοδευτικά 

παρελκόμενα (rotary για κυλινδρικά αντικείμενα, 

ςφςτθμα απαγωγισ ανακυμιάςεων με μοτζρ 550w και 

ςφςτθμα ψφξθσ 1400W), εγκατάςταςθ και υποςτιριξθ, 

και εγγφθςθ 3 χρόνων. 

ΝΑΙ   

 

 

 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ  

 

ΟΜΑΔΑ 1 
 

α/α 

Είδουσ 

 

Είδοσ προσ προμικεια 

 

Ροςότθτα 

Κόςτοσ 

(χωρίσ ΦΡΑ) 

(€) 

Ροςοςτό 

ΦΡΑ (%) 

ΦΡΑ  Συνολικι αξία (€) 

1 Laser cutter system μεςφςτθμα Co2 1  

 

24%   
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