
   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
  

Αρ. πρωτ 5379 
Αιγάλεω 10/09/2014 

ΘΕΜΑ : Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 2 «Αναβάθμιση Πληροφοριακού 

Συστήματος Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες του ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 327694)  

 

1. Αναθέτουσα αρχή: Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, 

Αγίου Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 122 10 Αιγάλεω. Τηλ. 210-53.85.174, FAX: 210-53.85.185, ηλεκτρονική διεύθυνση : 

eee@teiath.gr. 

2. Τόπος παράδοσης προσφορών : Η έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

3. Προσφορές γίνονται δεκτές που αφορούν στο σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης. Δε θα ληφθούν υπ όψη 

εναλλακτικές προσφορές.  

4. Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των ενενήντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα ευρώ <92.450,00€> 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών 

<75.162,60€> χωρίς Φ.Π.Α. 

5. Διάρκεια – προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Το έργο θα υλοποιηθεί εντός  έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης.   

6. Εγγυητική Συμμετοχής : Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 

2% του προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι ποσό χιλίων πεντακοσίων τριών ευρώ και 

είκοσι πέντε λεπτών <1.503,25 €>. 

7. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

8. Χρόνος-Τόπος-Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή 

με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Πέμπτη, 16/10/2014 και ώρα 

10.30 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο 

κλπ) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Τετάρτη, 15/10/2014 και 

ώρα 14.00 μ.μ.  

9. Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών-: Τ.Ε.Ι. Αθήνας- Τμήμα 

Ερευνητικών Προγραμμάτων - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Αγίου Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 122 10 

Αιγάλεω, καθημερινά 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. έως την Παρασκευή, 03/10/2014 ή από την ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής www.teiath.gr.   

10. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά : Ελληνικά.  Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε 

άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

11. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

12. Δικαίωμα συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα (έλληνες ή αλλοδαποί) που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με 

το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είτε αυτοτελώς είτε υπό τη μορφή ένωσης/κοινοπραξίας. Αναλυτική 

περιγραφή στο τεύχος της διακήρυξης. 

13. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ. Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν 

τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής 

Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2011ΣΕ34580069. 
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14. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 

15. Διενέργεια διαγωνισμού: Ημέρα Πέμπτη, 16/10/2014 και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1, 122 10 Αιγάλεω.  

Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nslaza@teiath.gr ή στο Τηλ.: 210 53.85.838.  

 
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύτηκε: 

1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 12/09/2014. 

2. Στον ελληνικό τύπο (α) Εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ στις 12/09/2014  

και στις 16/09/2014 & β) Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 12/09/2014 

3. Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στις 12/09/2014. 

4. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 12/09/2014.  

Καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις http://www.teiath.gr και www.digitalplan.gov.gr στις 

12/09/2014 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 
          ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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