
                              

 

 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ  

ΣΜΗΜΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Αρ. Πρωτ.:   2041/21-05-2012   

 

ΘΕΜΑ : Περίλθψθ Προκιρυξθσ Ανοιχτοφ Δθμόςιου Διεκνι Διαγωνιςμοφ για το ζργο  «Προμικεια Εξοπλιςμοφ ΣΕΙ 

ΑΘΗΝΑ»   (κωδικόσ  ΟΠ  360204).  

1. Ανακζτουςα αρχι: Σ.Ε.Ι. Ακινασ- Σμιμα Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων - Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ, 

Αγίου πυρίδωνοσ 122 10 Αιγάλεω. Σθλ. 210-53.85.174, FAX: 210-53.85.852, θλεκτρονικι διεφκυνςθ : eee@teiath.gr 

2. Είδοσ φμβαςθσ : φμβαςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ. Κωδικοί CPV: 38400000-38900000-42200000. 

3. Σόποσ παράδοςθσ προςφορϊν : Θ ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
4. Δεν κα λθφκοφν υπόψθ εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

5. Περιγραφι του αντικειμζνου του ζργου:   Αντικείμενο του ζργου είναι θ προμικεια εκπαιδευτικοφ εξοπλιςμοφ για 

τισ ανάγκεσ των κάτωκι Σμθμάτων του Σ.Ε.Ι. Ακινασ: 

1 Οδοντικισ Σεχνολογίασ 
2 Αιςκθτικισ και Κοςμθτολογίασ 
3 Οπτικισ και Οπτομετρίασ 
4 Ναυπθγικισ 
5 Θλεκτρονικισ 
6 Σεχνολογίασ Ιατρικϊν Οργάνων 
7 Ενεργειακισ Σεχνολογίασ 
8 Φυςικισ Χθμείασ και Σεχνολογίασ Τλικϊν 
9 Σοπογραφίασ 
10 Βιβλιοκθκονομίασ και υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ 
11 Φωτογραφίασ και Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν 
12 υντιρθςθσ Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ 
13 Σεχνολογίασ Σροφίμων 
14 Οινολογίασ και Σεχνολογίασ Ποτϊν 

Σα απαιτοφμενα τεχνικά χαρακτθριςτικά ορίηονται από τθν διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ. 

6. Προχπολογιςμόσ - Χρθματοδότθςθ: Ζωσ του ποςοφ των  τριϊν εκατομμυρίων τριακοςίων πενιντα μίασ χιλιάδων 

εξιντα εννζα € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α (3.351.069,00 €). Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) MIS  360204 και από Εκνικοφσ πόρουσ (ΠΔΕ) με κωδικό 

ΑΕ 2012ΕΠ08580011 και υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ε.Π.»ΑΣΣΙΚΘ» Άξονασ Προτεραιότθτασ «02-Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ & Βελτίωςθ τθσ Ποιότθτασ Ηωισ».  

7. Χρόνοσ υλοποίθςθσ του ζργου : Ο χρόνοσ παράδοςθσ ςτο φορζα υλοποίθςθσ είναι τζςςερισ (4) μινεσ από τθν 

θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτουσ πίνακεσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ 

αναλυτικισ διακιρυξθσ. 

8.  Εγγυθτικι ςυμμετοχισ: Με τθν υποβολι των προςφορϊν απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ κατάκεςθ 

εγγυθτικισ επιςτολισ που ανζρχεται ςτο 5% επί τθσ ςυνολικισ προςφερόμενθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. H εγγφθςθ ςυμμετοχισ κα πρζπει να καλφπτει το 5% του ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ των προςφερομζνων ειδϊν ανά Σμιμα που ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ. Ο αρικμόσ 

των εγγυθτικϊν ςυμμετοχισ κα ιςοφται με τον αρικμό των Σμθμάτων που κα ςυμμετζχει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ. Θ εγγφθςθ κα πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον επί ζνα μινα μετά τθ λιξθ χρόνου τθσ προςφοράσ που 

ηθτά θ διακιρυξθ. 
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9. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ, υποχρεοφται να κατακζςει 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ τον Φ.Π.Α 

10. Κριτιριο ανάκεςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά ανά είδοσ για ζνα ι περιςςότερα 

Σμιματα ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

11. Χρόνοσ – Σόποσ - Προκεςμία υποβολισ των προςφορϊν: Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να υποβάλλουν τισ 

προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι με εκπρόςωπο ςτο Πρωτόκολλο του Σμιματοσ Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων μζχρι 

και τθν Πζμπτθ 28/06/2012 και ϊρα 10.30 π.μ. ι να τισ αποςτείλουν με οποιονδιποτε τρόπο (ταχυδρομικϊσ, 

ςυςτθμζνθ επιςτολι, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ δθλαδι μζχρι και τθν Σετάρτθ 27/06/2012και ϊρα 14.00 μ.μ .  

12. Σόποσ – Προκεςμία παραλαβισ τευχϊν διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικϊν τευχϊν :  Σ.Ε.Ι. Ακινασ- Σμιμα 

Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων - Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ, Αγίου πυρίδωνοσ 122 10 Αιγάλεω, 

κακθμερινά 9.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. ζωσ και τθν Σρίτθ 19/06/2012 ζναντι του ποςοφ των 10,00 €.  

13. Γλϊςςεσ που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν προςφορά : Ελλθνικά. Δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςε 

άλλθ γλϊςςα κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

14. Ιςχφσ των προςφορϊν : εκατόν πενιντα θμζρεσ  (150) από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

15. Νομικι μορφι των διαγωνιηομζνων - Δικαίωμα ςυμμετοχισ : Θ διακιρυξθ απευκφνεται ςε φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςχετικζσ με το αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, είτε αυτοτελϊσ είτε υπό 

τθ μορφι ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. το διαγωνιςμό δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν ζλλθνεσ και αλλοδαποί υποψιφιοι ι 

ςυμπράξεισ αυτϊν (Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου, Ενϊςεισ τουσ ι Κοινοπραξίεσ), ςυνεταιριςμοί,  που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ε. Ε. ι ςτα κράτθ - μζλθ τθσ υμφωνίασ για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χϊρο (ΕΟΧ), ι ςτα κράτθ - μζλθ που ζχουν υπογράψει τθ υμφωνία περί Δθμοςίων υμβάςεων (ΟΡΑ) του Παγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΠΟΕ), θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.97), ι ςε τρίτεσ 

χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε., ι νομικά πρόςωπα που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ 

νομοκεςία ενόσ κράτουσ - μζλουσ τθσ Ε.Ε., ι του ΕΟΧ ι κράτουσ - μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ . .. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. 

και ζχουν τθν κεντρικι τουσ διοίκθςθ ι τθν κυρία εγκατάςταςθ τουσ ι τθν ζδρα τουσ ςτο εςωτερικό τθσ Ε. Ε., ι του 

ΕΟΧ ι κράτουσ - μζλουσ που ζχει υπογράψει τθ . .. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. ι τζλοσ, ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει 

ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ε.Ε., που πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα 

διακιρυξθ. 

16. Διενζργεια διαγωνιςμοφ: Θμζρα  Πζμπτθ 28/06/2012  και ϊρα 11.00 π.μ. ςτο Σμιμα Ερευνθτικϊν Προγραμμάτων του 

ΣΕΙ Ακινασ, Αγ. πυρίδωνοσ, 122 10 Αιγάλεω. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ μποροφν να παρίςτανται οι ςυμμετζχοντεσ ι νόμιμοι εκπρόςωποι τουσ.  

                Σθλζφωνο επικοινωνίασ: 210-53.85.174 Fax: 210-53.14.738. Θλεκτρονικι διεφκυνςθ : eee@teiath.gr. 

Για τεχνικζσ πλθροφορίεσ επικοινωνείτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ kvoud@teiath.gr  
 τθλ. 210-53.85.720 ι ςτο Fax: 210- 53.85.852.  

17. Ημερομθνία αποςτολισ ςτθν ΕΕΕΚ : Πλθροφορίεσ για διορκωτικι προκιρυξθ εςτάλει ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθν  21/05/2012 ςε ςυνζχεια τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν ΕΕΕΕ με αρικμό 2012/S 67-

109937 τθσ 05/04/2012.  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΡΕΤΝΩΝ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΣΑΚΟ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 
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