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Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Το Δ|.ΠΑ.Ε. αφού έλαβε υπόψη:
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Το Ν.4610|2019 (A', 70) περί Συνέργειας Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

Την αριθμ. 194Ο7|Ζ1|2020 ΥΑ περί συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος

(ΥοΔΔ, 106)

3. Την αριθμ. ΔΦ2.1|23 25/2020 Απόφαση περί Ανάθεσης Αρµοδιοτήτων Αντιπροέδρων Διοικούσας Επιτροπής του

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β', 550)

4. To N. 4412/2016 (A', 147) ) και κυρίως του άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 47 του

Ν. 4472/2017 (A', 74), καθώς και των παραγρ. 2, 3 και4του άρθρου 328, όπως ισχύει.

Τα προβλεπόµενα στην παρ. 32 του άρθρου 22 του Ν .4441|2016 (A', 227}

To αριθμ. 8343/08—05-2020 Αίτημα προµήθειας Η|Υ για τις ανάγκες του Τµήµατος Μελετών Κατασκευών της

Πανεπιοτη µιούπολης Καβάλας

Την αριθµ. 357/11—5—2020 Ανάληψη Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020, δαπάνης 1.016,80€ µε ΦΠΑ ή

820€ χωρίς ΦΠΑ, εντασοομένης στον ΚΑΕ (τακτικού πρσύπσλογισμού) 7000.7123Α (ΑΔΑ: 6Μ9Β46ΨΖΒΠ-ΦΚΞ)

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενο ως οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ενός {1} ηλεκτρονικού

υπολογιστή για τις ανάγκες του Τμή perm: Μελετών Κατασκευών της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, εκτιμώµενης

αξίας χωρίς ΦΠΑ έως 820,00 € ή 1.016,80 € συμπεριλάμβανοµένου ΦΠΑ.
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Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ τοπικού προύπολογισµού 7000.7123Α .

Κωδικσί€Ρν:30213300-8«Επιτραπε΄ζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές», 30231000-7 «Οθόνες και κονσόλες

ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσειτιµής, καθώς και η δυνατότητα

έγκαιρης και καλής εκτέλεσης της σύ μβασης από τον ανάδοχο.

Αντικείμενο της προμήθειας

Ανάδειξη αναδόχου προµήθειας ενός {1) ηλεκτρονικού υπολογιστή µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

α|α Περιγραφή

CPU: ισοδύναµη ή ανώτερη, |5-8400

RAM: 24GB

SSD: 1 TB

GPU; ισοδύναµη ή ανώτερη, nVidia GeForce GTX 1060

Τροφοδοτικό 400 W

OPTICAL DRIVE DVD- RW

05: Windows 10

Οθόνη : 24"
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Δικαίωµα συ μµετοχής - Λοιποί όροι

' Κατά την εκτέλεση των εργασιών, o ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικσασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

1.Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται:

. Η πλήρης τήρηση των τεχνικών και λοιπών προδιαγραφών του ανωτέρω Πίνακα

* Η χαμηλότερη τιµή προσφοράς η οποία θα πρέπει να είναι ίση ή µικρότερη από την εκτιµώµενη αξία

* Η προσφορά να καλύπτει το σύνολο της προµήθειας

2. Χρόνος παράδοσης:

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υπό προµήθεια είδος εντός διαστήματος έως επτά (7) ηµερών από την

κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης ανάθεσής µε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μελετών Κατασκευών της Πανεπ. Καβάλας

3. Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Για πληροφορίες που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν

να απευθύνονται στον: κ. Κασαστογιάννη Άγγελο, τηλέφωνο: 2510462182, e-mail: akas@emt.ihu.gr

4. Φάκελος Προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκοµίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος -

Πανεπιοτη μισύπσλη Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας

Καβάλας, Άγιος Λουκάς, Καβάλα 65404 ή να τις υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση akas@emt.ihu.gr, μέχρι

και τη Δευτέρα 08-06-2020 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, οι προσφορές που θα

αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεοµες και επιστρέφονται. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση

αποστολής της προσφοράς τους για οιονδήποτε λόγο.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦ|ΟΥ» Πλήρης Επωνυ µία, Ταχυδροµική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον υπάρχει.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«Προµήθεια ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην καβάλα»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας)

ΚΑΤΑΛΗΚΤ|ΚΗ HMEPOMHNlA ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δευτέρα 08-06-2020 και ώρα 14:00

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

 

   
O φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει:

- Τεχνική προσφορά που θα καλύπτει τα προαναφερόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά

* Οικονοµική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιµή χωρίς ΦΠΑ.

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόµιµη κράτηση.

 


