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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45785-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Ποικίλος εξοπλισμός
2020/S 021-045785

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Ταχ. διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 2ος όροφος, κτίριο Καραμανλή
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL
Ταχ. κωδικός: 570 01
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Στέφανος Μυτακίδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: smitaki@emt.ihu.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2310474585
Φαξ:  +30 2310474570
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ihu.edu.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Ταχ. διεύθυνση: Άγιος Λουκάς
Πόλη: Καβάλα
Κωδικός NUTS: EL
Ταχ. κωδικός: 654 04
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Στέφανος Μυτακίδης
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: smitaki@emt.ihu.gr 
Τηλέφωνο:  +30 251046216
Φαξ:  +30 2510462140
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.ihu.edu.gr/
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

mailto:smitaki@emt.ihu.gr
http://www.ihu.edu.gr
https://ebs.eprocurement.gov.gr
mailto:smitaki@emt.ihu.gr
https://www.ihu.edu.gr/
www.promitheus.gov.gr
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Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Ν.Π.Δ.Δ.

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας νέου και αναβάθμισης / συμπλήρωσης εκπαιδευτικού
εξοπλισμού, στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (κωδ. ΟΠΣ 5041812).
Αριθμός αναφοράς: 01

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39300000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων τεχνολογικής αιχμής, οργάνων συμπληρωματικών για
την ολοκλήρωση υπάρχοντος εξοπλισμού, καθώς και οργάνων βοηθητικών της εκπαιδευτικής διαδικασίας του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Τμήματα Καβάλας - Δράμας).
Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο τού υποέργου 1, του έργου «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού
εξοπλισμού στο Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.» (κωδ. ΟΠΣ 5041812) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη 2014 - 2020», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου
δυναμικού και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής», με τίτλο: «ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης», και συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 657 033.87 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 80

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου Α.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου Α — Τεμάχια 180.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

www.promitheus.gov.gr
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 290 322.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται
και στην παράγραφο 6 της διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, ως παρ. 2.3) της διακήρυξης, είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας, με συντελ. βαρύτητας: 70 %.
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου Β (έξτρα σκληρό δίσκο)
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Τύπου Β (έξτρα σκληρό δίσκο) TEMAXIA 120
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 164 516.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Η/Υ Mini Tower
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η/Υ Mini Tower TEMAXIA 239
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 158 048.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορητοί Υπολογιστές
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορητοί Υπολογιστές: Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές mini (2 τεμ) Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (2
τεμ) Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές MAC (2 τεμ) Φορητός υπολογιστής για μεταγλώττιση σε iOS All in One
(2 τεμ) Φορητοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές MAC HIGH (2 τεμ)
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Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 122.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εξυπηρετητές & Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48820000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εξυπηρετητές & Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης: Εξυπηρετητές Τύπου Server (6 τεμ) Εξυπηρετητές Τύπου
Storage (1 τεμ)
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Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 672.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Οθόνες Η/Υ
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30231000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Οθόνες Η/Υ: Οθόνες Η/Υ 27'' (10 τεμ.) Οθόνες Η/Υ 22'' (40 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 604.84 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31154000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας: Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας Τύπου Server (1 τεμ.)
Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας Τύπου PC (10 τεμ.) Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας PC
Large (2 τεμ.) Μονάδα Διανομής Ισχύος (1 τεμ.)
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Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 830.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Βιντεοπροβολείς Τύπου Ι (μεγάλης οθόνης)
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38652120

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Βιντεοπροβολείς Τύπου Ι (μεγάλης οθόνης): Βιντεοπροβολείς Τύπου μεγάλης οθόνης (6 τεμ.) Πανί
Βιντεοπροβολέα (6 τεμ.)
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Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 364.84 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Βιντεοπροβολείς Τύπου ΙΙ (μικρής οθόνης)
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38652120

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Βιντεοπροβολείς Τύπου ΙΙ (μικρής οθόνης) TEMAXIA 25
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 483.87 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πολυμηχανήματα & Εκτυπωτές
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42991200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πολυμηχανήματα & Εκτυπωτές: Πολυμηχανήματα (8 τεμ.) Εκτυπωτές Έγχρωμοι (3 τεμ.) Πολυ - εκτυπωτικό
Διαδικτυακό Laser Μηχάνημα (2 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 855.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φωτογραφική Μηχανή & Φακοί
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38651000
38650000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φωτογραφική Μηχανή & Φακοί: Φωτογραφική Μηχανή Σετ Φακών Φωτογραφικής Μηχανής – Φωτογραφική
Μηχανή
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Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 17 282.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Remotely Piloted Aircraft System
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35613000
48120000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Remotely Piloted Aircraft System: Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (Drone) (1 τεμ.) Τετρακόπτερα (2
τεμ.) Τετρακόπτερο Α (2 τεμ.) Τετρακόπτερο Β (2 τεμ.) Ολοκληρωμένο σύστημα προγραμματισμού μη-
επανδρωμένων αεροσκαφών (5 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 940.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως της παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τablet
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30213200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τablet: Tablet με λογισμικό Android (3 τεμ.) Tablet με λογισμικό ios (3 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 064.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αποθήκευση εικόνα ήχος
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30233000
30230000
30237134

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αποθήκευση εικόνα ήχος: Εξωτερικοί Σκληροί Δίσκοι (10 τεμ.) Σύστημα Κάμερα - Μικρόφωνα (15 τεμ.) Κάρτα
Γραφικών για Η/Υ (5 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 314.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δικτυακός Εξοπλισμός
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32420000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δικτυακός Εξοπλισμός: Μεταγωγείς (Switches) Εργαστηρίων (10 τεμ.) Διαδικτυακός Εξοπλισμός (1 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 29 032.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ανθρωποειδές Ρομπότ μετακινούμενο με τροχούς
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42997300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ανθρωποειδές Ρομπότ μετακινούμενο με τροχούς (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 483.87 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
3D Οπτικοί Αισθητήρες
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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3D Οπτικοί Αισθητήρες (15 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 677.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & VR
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38651600
32000000
30216110
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30100000
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & VR: Κάμερα 360 (1 τεμ.) VR Headset 1 (1 τεμ.) Επιτραπέζιο Scanner 3D (1 τεμ.)
Φορητό Scanner 3D (2 τεμ.) Γραφίδα (1 τεμ.) Ηλεκτρονική Εκπαιδευτική Πλακέτα (3 τεμ.) VR Headset 2 (2 τεμ.)
VR Headset για Τετρακόπτερα (2 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 776.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Όργανο Ελέγχου Ασύρματων Δικτύων
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Αριθμός τμήματος: 19

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38300000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Όργανο Ελέγχου Ασύρματων Δικτύων (3 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ανθρωποειδές Ρομπότ
Αριθμός τμήματος: 20
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42997300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ανθρωποειδές Ρομπότ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 516.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Έξυπνες συσκευές
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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18521000
32250000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Έξυπνες συσκευές: Έξυπνα ρολόγια με λειτουργικό iOS (2 τεμ.) Έξυπνα ρολόγια για λειτουργικό Android (2
τεμ.) Έξυπνα τηλέφωνο με λειτουργικό iOS (2 τεμ.) Έξυπνο τηλέφωνο με λειτουργικό Android (2 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 016.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εξοπλισμός για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Αριθμός τμήματος: 22
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II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 20 322.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Θερμική Κάμερα
Αριθμός τμήματος: 23

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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42940000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Θερμική Κάμερα
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα εντοπισμού σήψεων σε ιστάμενα δέντρα
Αριθμός τμήματος: 24





EE/S S21
30/01/2020
45785-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 26 / 84

30/01/2020 S21
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26 / 84

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38410000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα εντοπισμού σήψεων σε ιστάμενα δέντρα
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 435.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σταθμός Παρακολούθησης Ύψους και Ταχύτητας Νερού
Αριθμός τμήματος: 25

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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38430000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σταθμός Παρακολούθησης Ύψους και Ταχύτητας Νερού (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 60 483.87 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού συστήματος ERDAS APOLLO 4 cores ΓΙΑ WPS σε GRID
Αριθμός τμήματος: 26

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48000000
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση υπάρχοντος εξοπλισμού συστήματος ERDAS APOLLO 4 cores ΓΙΑ WPS σε GRID
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 38 709.68 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Θερμή Υδραυλική Πρέσα παραγωγής συγκολλημένων προϊόντων ξύλου
Αριθμός τμήματος: 27

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42636000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Θερμή Υδραυλική Πρέσα παραγωγής συγκολλημένων προϊόντων ξύλου
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 88 709.68 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εξοπλισμός μέτρησης δασικών δενδρομετρικών χαρακτηριστικών
Αριθμός τμήματος: 28

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38540000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51
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II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός μέτρησης δασικών δενδρομετρικών χαρακτηριστικών: Ηλεκτρονικά Ρελασκόπια (2 τεμ.)
Ηλεκτρονικά αποστασιόμετρα (2 τεμ.) Τηλέμετρα (5 τεμ.) Δενδρόμετρα (50 τεμ.) Σφαιρικά πυκνόμετρα κόμης
(100 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 645.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τοξωτό Θερμοκήπιο
Αριθμός τμήματος: 29

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44211500

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τοξωτό Θερμοκήπιο
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 59 677.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ανάλυσης DNA
Αριθμός τμήματος: 30

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38430000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51





EE/S S21
30/01/2020
45785-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 32 / 84

30/01/2020 S21
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

32 / 84

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ανάλυσης DNA
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 66 693.55 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορητός Μετρητής Φυλλικής Επιφάνειας
Αριθμός τμήματος: 31

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38540000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Φορητός Μετρητής Φυλλικής Επιφάνειας
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 612.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός
Αριθμός τμήματος: 32

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38127000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός
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Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 90 322.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Συστήματα ελέγχου συσκευών μέσω Η/Υ
Αριθμός τμήματος: 33

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000
35125110
33122000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
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Συστήματα ελέγχου συσκευών μέσω Η/Υ: Συσκευή Σύνδεσης Εγκεφάλου με Μηχανή (2 τεμ.) Σύστημα
αισθητηρίων Kinect ή realsense, αναγνώρισης προσώπου, ήχου και κινήσεων (5 τεμ.) Προηγμένο σύστημα
εικονικής πραγματικότητας (3 τεμ.) Σύστημα ελέγχου κίνησης χεριών (Leap Motion Controller) για υπολογιστές
(5 τεμ.) Σύστημα ελέγχου κίνησης χεριών (Leap Motion Controller) για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (5 τεμ.) Σύστημα
Σύνδεσης Εγκεφάλου-Υπολογιστή (1 τεμ.)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 274.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σταθμοί Κόλλησης – Αποκόλλησης
Αριθμός τμήματος: 34

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42662100
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II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σταθμοί Κόλλησης – Αποκόλλησης (20 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 016.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
LCR meter
Αριθμός τμήματος: 35

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38341300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
LCR meter (8 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 451.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη και κυρίως τις παραγράφους 2.4.5 και 6.1 αυτής

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, ως παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Μετρητής Συχνότητας
Αριθμός τμήματος: 36

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38341300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Μετρητής Συχνότητας (8 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 774.19 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εξοπλισμός Τμήματος Οινολογίας
Αριθμός τμήματος: 37

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός Τμήματος Οινολογίας
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 83 467.74 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δυναμικός προσομοιωτής γεωτρήσεων και ελέγχου πηγαδιών στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αεριού
Αριθμός τμήματος: 38

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38970000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δυναμικός προσομοιωτής γεωτρήσεων και ελέγχου πηγαδιών στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αεριού
για την έρευνα και ανάπτυξη στη μηχανική γεωτρήσεων καθώς και την εκπαίδευση και πιστοποίηση μηχανικών
γεωτρήσεων.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 100 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πλήρες Σύστημα GC/MS/MS (τριπλό τετράπολο QQQ)
Αριθμός τμήματος: 39

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432210

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πλήρες Σύστημα GC/MS/MS (τριπλό τετράπολο QQQ) με εισαγωγέα split-splitless, αυτόματο δειγματολήπτη
υγρών και αυτόματο δειγματολήπτη υπερκείμενης φάσης, Headspace sampler,συσκευή Purge and Trap, με
λογισμικό ελέγχου λειτουργίας και Η/Υ με εκτυπωτή.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 193 548.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αυτόματος αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) και αζώτου (TNM)
Αριθμός τμήματος: 40

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38434560

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αυτόματος αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) και αζώτου (TNM)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 41 935.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Συσκευή προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης πετρελαιοειδών
Αριθμός τμήματος: 41

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38300000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συσκευή προσδιορισμού σημείου ανάφλεξης πετρελαιοειδών
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 701.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορητός αναλυτής FTIR για τον προσδιορισμό σημαντικών ιδιοτήτων στα καύσιμα και στα βιοκαύσιμα
Αριθμός τμήματος: 42

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38434560

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορητός αναλυτής FTIR για τον προσδιορισμό σημαντικών ιδιοτήτων (OCTANE boosters, RON, MON,
Cetane number, total aromatics, FAME, Freezing Point etc) στα καύσιμα (Gasoline, Diesel & Jet Fuels) και στα
βιοκαύσιμα
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 46 854.84 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση βασικών υάλινων εργαστηριακών σκευών και εξαρτημάτων εργαστηρίων Χημείας
Αριθμός τμήματος: 43

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση βασικών υάλινων εργαστηριακών σκευών και εξαρτημάτων εργαστηρίων Χημείας
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 12 903.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση Βασικού αναλυτικού εξοπλισμού εργαστηρίου Οργανικής Χημείας
Αριθμός τμήματος: 44

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38300000
38436200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση Βασικού αναλυτικού εξοπλισμού εργαστηρίου Οργανικής Χημείας: Α. Συσκευή Προσδιορισμού
Σημείου Τήξης, Β. Περιστροφικός Εξατμιστής
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 709.68 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Συστήματα θέρμανσης-ανάδευσης εργαστηρίου Οργανικής Χημείας
Αριθμός τμήματος: 45

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συστήματα θέρμανσης-ανάδευσης εργαστηρίου Οργανικής Χημείας
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, ως παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 838.71 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τη Διακήρυξη και κυρίως τις παραγράφους 2.4.5 και 6.1 αυτής.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, ως παράγραφο 2.3 της Διακήρυξης

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση βασικού αναλυτικού εξοπλισμού εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας
Αριθμός τμήματος: 46

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση βασικού αναλυτικού εξοπλισμού εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 47 580.65 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση βασικού αναλυτικού εξοπλισμού εργαστηρίου Φυσικής Χημείας
Αριθμός τμήματος: 47

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση βασικού αναλυτικού εξοπλισμού εργαστηρίου Φυσικής Χημείας
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 387.10 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φασματοφωτόμετρο oρατού – υπεριώδους, διπλής δέσμης για το εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Αριθμός τμήματος: 48

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φασματοφωτόμετρο oρατού – υπεριώδους, διπλής δέσμης για το εργαστήριο Φυσικής Χημείας
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 048.39 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση εξοπλισμού συστήματος ICP-MS 7700x Agilent για ανάλυση πετρελαιοειδών
Αριθμός τμήματος: 49

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31682210

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση εξοπλισμού συστήματος ICP-MS 7700x Agilent για ανάλυση πετρελαιοειδών
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 677.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Συσκευή κοσκίνησης και κόσκινα για το εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Αριθμός τμήματος: 50

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38430000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Συσκευή κοσκίνησης και κόσκινα για το εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 870.97 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φορητό όργανο μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων για το εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Αριθμός τμήματος: 51

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φορητό όργανο μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων για το εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 419.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φασματοφωτόμετρο ορατού για το εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Αριθμός τμήματος: 52

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φασματοφωτόμετρο ορατού για το εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 822.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση του συστήματος FTIR της Perkin Elmer
Αριθμός τμήματος: 53

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31682210

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση του συστήματος FTIR της Perkin Elmer
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 80 403.23 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα μέτρησης κατανομής μεγέθους σωματιδίων και μορίων με κάμερα υψηλής ευαισθησίας
Αριθμός τμήματος: 54

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα μέτρησης κατανομής μεγέθους σωματιδίων και μορίων με κάμερα υψηλής ευαισθησίας.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 500.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Aναλυτής σταθμικής ρόφησης
Αριθμός τμήματος: 55

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Aναλυτής σταθμικής ρόφησης
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 85 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Θάλαμος χαρακτηρισμού και γήρανσης φωτοβολταικών κυψελών νέας γενεάς.
Αριθμός τμήματος: 56

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Θάλαμος χαρακτηρισμού και γήρανσης φωτοβολταικών κυψελών νέας γενεάς.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 26 532.26 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Μικρό – Αξονικού Τομογράφου
Αριθμός τμήματος: 57

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33115100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Μικρό – Αξονικού Τομογράφου
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 207 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:





EE/S S21
30/01/2020
45785-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 59 / 84

30/01/2020 S21
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

59 / 84

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση Συστήματος Σκέδασης Ακτίνων – Χ σε μικρές γωνίες
Αριθμός τμήματος: 58

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45259900

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση Συστήματος Σκέδασης Ακτίνων – Χ σε μικρές γωνίες
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 175 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση Ατομικού Μικροσκοπίου Δύναμης
Αριθμός τμήματος: 59

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38519000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση Ατομικού Μικροσκοπίου Δύναμης
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 838.71 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ TD-NMR
Αριθμός τμήματος: 60

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33151300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ TD-NMR
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 105 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Εξομοίωσης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Πλοίων για την Εκπαίδευση Πληρωμάτων Πλοίων
Αριθμός τμήματος: 61

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
48518000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Εξομοίωσης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων Πλοίων για την Εκπαίδευση Πληρωμάτων Πλοίων
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 239 516.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Προετοιμασίας και Αποθήκευσης Βιολογικών Δειγμάτων
Αριθμός τμήματος: 62

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39711120
42931100
38437000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Προετοιμασίας και Αποθήκευσης Βιολογικών Δειγμάτων
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 13 635.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Μέτρησης Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών
Αριθμός τμήματος: 63

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Μέτρησης Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:





EE/S S21
30/01/2020
45785-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 65 / 84

30/01/2020 S21
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

65 / 84

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Μέτρησης και Καταγραφής Γεωμετρικών Παραμορφώσεων
Αριθμός τμήματος: 64

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Μέτρησης και Καταγραφής Γεωμετρικών Παραμορφώσεων
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 27 096.77 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τρισδιάστατος Εκτυπωτής
Αριθμός τμήματος: 65

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30232100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τρισδιάστατος Εκτυπωτής
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 306.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Τρισδιάστατος Σαρωτής
Αριθμός τμήματος: 66

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30216110

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Τρισδιάστατος Σαρωτής
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εργαστηριακός Εξοπλισμός Εργαστηρίου Φυσικής
Αριθμός τμήματος: 67

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εργαστηριακός Εξοπλισμός Εργαστηρίου Φυσικής.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 264.52 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση Εξοπλισμού Εργαστηρίου Φυσικής
Αριθμός τμήματος: 68

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση Εξοπλισμού Εργαστηρίου Φυσικής
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 847.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:





EE/S S21
30/01/2020
45785-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 70 / 84

30/01/2020 S21
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

70 / 84

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Φασματοφωτόμετρο υπέρυθρου με μετασχηματισμό Fourier (ftir)
Αριθμός τμήματος: 69

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33151300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φασματοφωτόμετρο υπέρυθρου με μετασχηματισμό Fourier (ftir)
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 16 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πολωτικό Μικροσκόπιο
Αριθμός τμήματος: 70

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38515200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πολωτικό Μικροσκόπιο
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 645.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβαθμιση Συστηματος Φορητου Εξοπλισμου Ραδιογραφιας με Καμπινα Ληψης Απεικονισεων σε Εσωτερικο
Χωρο
Αριθμός τμήματος: 71

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
35113200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβαθμιση Συστηματος Φορητου Εξοπλισμου Ραδιογραφιας με Καμπινα Ληψης Απεικονισεων σε Εσωτερικο
Χωρο.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 32 258.06 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
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Περιγραφή παρατάσεων:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση Συσκευές Υπέρηχων
Αριθμός τμήματος: 72

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33112200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση Συσκευές Υπέρηχων.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 862.90 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ειδικά φορητά όργανα μετρήσεως ραδόνιου, ιοντίζουσων και μη ιοντίζουσων ακτινοβολιών
Αριθμός τμήματος: 73

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38341000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ειδικά φορητά όργανα μετρήσεως ραδόνιου, ιοντίζουσων και μη ιοντίζουσων ακτινοβολιών.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 120.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος Συστήματος Ηλεκτρικών Μετρήσεων
Αριθμός τμήματος: 74

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38300000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση και επέκταση υπάρχοντος Συστήματος Ηλεκτρικών Μετρήσεων.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 133 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα κρυοστάτη για ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις.
Αριθμός τμήματος: 75

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
31712100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα κρυοστάτη για ηλεκτρικές και οπτικές μετρήσεις.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 42 701.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Ρομποτικό Συστήμα τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επιφανειακής στήριξης και διατάξεων συλλογής
Αριθμός τμήματος: 76

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
42997300

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ρομποτικό Συστήμα τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επιφανειακής στήριξης και διατάξεων συλλογής.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 480 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ενεργειακών Συστημάτων, Μετρήσεων και Μεγάλου Όγκου Δεδομένων
Αριθμός τμήματος: 77

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός Εργαστηρίου Ενεργειακών Συστημάτων, Μετρήσεων και Μεγάλου Όγκου Δεδομένων.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 806.45 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Παραγωγής και Λήψης Σημάτων
Αριθμός τμήματος: 78

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34999100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Παραγωγής και Λήψης Σημάτων.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 74 700.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Προστασίας Δικτυώματος Επεξεργαστών Firewall
Αριθμός τμήματος: 79

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32420000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Προστασίας Δικτυώματος Επεξεργαστών Firewall.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 79 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:





EE/S S21
30/01/2020
45785-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 81 / 84

30/01/2020 S21
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

81 / 84

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης
Αριθμός τμήματος: 80

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30233000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα Δικτυακής Αποθήκευσης.
Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 419.35 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 120
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, όπως αναφέρεται και
στην παράγραφο 6 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Έργο «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) του
ΕΠ «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».Συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς
πόρους

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως την παρ. II.2.7) από την υπογραφή της.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης ως παρ. 2.3 της Διακήρυξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται:
Κ1: Εκτίμηση τεχνικής αξίας με συντελ. βαρύτητας: 70 %
Κ2: Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.... με συντελ. βαρύτητας: 30 %.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Μέσο «γενικό» ετήσιο κύκλο εργασιών των 3 τελευταίων κλειστών διαχειριστικών περιόδων (όπως προβλέπεται
από τη νομοθεσία), ίσο ή μεγαλύτερο με το 20 % της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ του / των τμήματος/-ων, για
το/-α οποίο/-α ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά.
Σε περίπτωση που η έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας του προσφέροντος είναι μεταγενέστερη των
ανωτέρω περιόδων, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται αντίστοιχα προς την έναρξη τής δραστηριότητας, ως
εξής:
Μέσος «γενικός» ετήσιος κύκλος εργασιών στις 2 τελευταίες κλειστές διαχειριστικές περιόδους (όπως
προβλέπεται από τη νομοθεσία).
«Γενικός» ετήσιος κύκλος εργασιών, κατά την τελευταία κλειστή διαχειριστική περίοδο (όπως προβλέπεται από
τη νομοθεσία).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Μόνο για το τμήμα 38: «Δυναμικός προσομοιωτής γεωτρήσεων και ελέγχου πηγαδιών στον τομέα του
πετρελαίου και φυσικού αερίου, για την έρευνα και ανάπτυξη στη μηχανική γεωτρήσεων, καθώς και την
εκπαίδευση και πιστοποίηση μηχανικών γεωτρήσεων»:
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που
θα προμηθεύσει, καθώς και πιστοποιητικά γνησιότητας.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (ως παρ. 4.3 της διακήρυξης).

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/03/2020
Τοπική ώρα: 14:00
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IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/03/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/01/2020
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