
   

 
 

 

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

 
Αρ. πρωτ.675 

Αιγάλεω 28/02/2012 

ΘΕΜΑ : Περίληψη Προκήρυξης Ανοιχτού Τακτικού Διαγωνισμού για το υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα 

Εξωστρεφών Δράσεων» που υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Εξωστρεφείς Δράσεις ψηφιακών υπηρεσιών στο 

ΤΕΙ Αθήνας» (κωδικός ΟΠΣ 304188)  

 

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

Σπυρίδωνος 122 10 Αιγάλεω. Τηλ. 210-53.85.174, FAX: 210-53.85.852, ηλεκτρονική διεύθυνση : eee@teiath.gr  

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

3. Δε θα ληφθούν υπ όψη εναλλακτικές προσφορές. 

4. Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (169.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

5. Διάρκεια – προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης : Αναλυτική περιγραφή στο τεύχος της διακήρυξης. 

6. Παροχή Ασφάλειας – Εγγυήσεις που απαιτούνται : Αναλυτική περιγραφή στο τεύχος της διακήρυξης. 

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

8. Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή 

με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι και την Πέμπτη 05-04-2012 και ώρα 11.00 π.μ. 

ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι και την Τετάρτη 04/04/2012 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 122 10 Αιγάλεω, καθημερινά 08.00 π.μ. – 14.00 

μ.μ. έως την Δευτέρα 26/03/2012 έναντι του ποσού των 10,00€ ή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 

http://www.teiath.gr.   

10. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά : Ελληνικά. 

11. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : έξι (6) 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. Η δαπάνη θα βαρύνει τη ΣΑΕ 2011ΣΕ34580106. 

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 05/04/2012 και ώρα 12.00 π.μ. στο Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθήνας, 

Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 Αιγάλεω. .  

               Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-53.85.174 Fax: 210-53.14.738. Ηλεκτρονική διεύθυνση : eee@teiath.gr. 

Για τεχνικές πληροφορίες επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: espa304188_1@teiath.gr ή στο Fax: 210- 

53.14.738.  

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ 
       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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