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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

 
Α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε.) 
Διεύθυνση: 14o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ 
Σημείο επαφής: Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης  Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας, Άγιος Λουκάς Καβάλα – 65404. 
Τηλ. +302510462216, fax: +302510462140 
URL:  https://www.ihu.edu.gr/  
Β. Αριθμός Διακήρυξης: 01/2020 
Γ. Είδος σύμβασης: Προμήθεια 
Δ. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός, διεθνής (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) Διαγωνισμός προμήθειας νέου 
και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.. 
Περιγραφή του έργου: Προμήθεια οργάνων τεχνολογικής αιχμής, οργάνων συμπληρωματικών για την ολοκλήρωση 
υπάρχοντος εξοπλισμού και οργάνων βοηθητικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ.  

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής.   
Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε ογδόντα (80) Τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται είτε για ένα, είτε για περισσότερα είτε για 
όλα τα τμήματα και για το σύνολο κάθε τμήματος, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι συστημικοί αριθμοί της διακήρυξης (ανά τμήμα) στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 85305, 85303, 85280, 85330, 85331, 85332, 
85333, 85334, 85335, 85337, 85339, 85340, 85341, 85342, 85343, 85344, 85345, 85346, 85347, 85348, 85362, 85369, 
85370, 85374, 85375, 85383, 85384, 85386, 85389, 85400, 85401, 85402, 85403, 85404, 85408, 85409, 85410, 85411, 
85412, 85413, 85416, 85417, 85418, 85419, 85420, 85421, 85422, 85423, 85424, 85425, 85426, 85427, 85429, 85433, 
85434, 85435, 85436, 85437, 85438, 85439, 85440, 85441, 85442, 85443, 85444, 85445, 85446, 85447, 85448, 85449, 
85451, 85452, 85453, 85454, 85455, 85456, 85457, 85458, 85459, 85460. 

Η συνοπτική περιγραφή του κάθε τμήματος αντίστοιχα προς το συστημικό αριθμό που έλαβε προκύπτει από τις  
παραγράφους 1.3 και  1.6/Β της Διακήρυξης. 

Ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας  νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε…». 

Στ. Χρονική διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης (ως παράγραφο 6.1 της Διακήρυξης). 

Ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν τη Διακήρυξη από την Ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ https://www.ihu.gr/calls-for-
supplies/ 
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Η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας είναι έως 7.014.722,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 5.657.033,87€  πλέον ΦΠΑ. Στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης αναφέρεται η εκτιμώμενη 
αξία κάθε Τμήματος. 

Θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 
από την Παρασκευή 31-01-2020, ώρα 14:00. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα είναι η 
12/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 

Ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 18-03-
2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν. 

ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα την παραγρ 2.2.2 της Διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. 

ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την 
παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.5 της Διακήρυξης. 

ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.  

ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020», Άξονας 
προτεραιότητας 3: «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», με τίτλο 
«Ανάπτυξη/Αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2299/2019 
της Πράξης «Προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5041812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4723/17-10-2019 Πράξη του (ΑΔΑ: ΨΦ2Γ7ΛΒ-7ΨΔ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5041812 .  

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του 100% της προμήθειας και οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

ιη. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 28-01-2020, όπου έλαβε αριθμό: EE/S S21 
30/01/2020 45785-2020-EL  

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της 

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
 
 
 

Δημήτριος Χασάπης  
Καθηγητής 
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