
 

 
1 

 

                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                             

ΣΕΡΡΩΝ      

          

Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας                                  

Σέρρες  Τ.Κ. 62124                                                

Πληροφορίες: Σ. Δεσπούδη                                       

Τηλέφωνα     : 2321049106, 2321049156                                                                                                        

Fax                : 2321046556                                         

Email            : prom@teicm.gr                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 Α. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας  Σέρρες  

Σημείο Επαφής:  Τμήμα Διαγωνισμών 1 όροφος  

Τηλέφωνο:+030 2321049106, 2321049156 

FAX: +030 2321046556  

URL: http:// www.ihu.gr   

Πληροφορίες: Δεσπούδη Στεργιανή                    

E-mail: prom@teicm.gr 

Διεύθυνση υποβολής φυσικού φακέλου προσφοράς  : Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΤΚ 62124 ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ   
Αρμόδιος καθηγητής:  κα Κουτσού Βενετία  Email: venetia@teiser.gr, Τηλ. Επικ.: +03 2341029876     

 

Β. Αριθμός Διακήρυξης: 7/ 2020  

 

Γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας    

 

Δ. Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών 

έρευνας και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (νυν 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:  

 

1. Η ταυτότητα προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και τυχόν υπερκάλυψη των 

απαιτήσεων. 

2. Το χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού.  
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3. Η αμεσότητα  εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τεχνική υποστήριξη, ύπαρξη ανταλλακτικών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων 

Ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας Τμήματος 

ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.)..  

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και 

καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  

ΣΤ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στους 

Χρόνους που αναφέρονται ανά τμήμα διαγωνισμού στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές». Σε 

κάθε περίπτωση, στα τμήματα στα οποία στο Παράτημα Ι («Τεχνικές Προδιαγραφές») δεν 

αναγράφεται χρόνος παράδοσης, η παράδοση των υλικών θα γίνεται κατ’ ανώτατο εντός οκτώ  (8) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασής τους. 

Ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος,  

Η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε  374.384,43€ 

χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24%  464.236,69 €) 

Θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 06/11/2020  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00   

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν 

ηλεκτρονικά στις  13 – 11- 2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00.  

ΙΑ. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο ν. 4412/2016.  

ΙΒ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα 

γίνει, εφόσον και μόνο ικανοποιούνται αθροιστικά τα κριτήρια αποδοχής των παραγράφων 2.2.5 και 

2.2.6 της διακήρυξης αριθ. 7/2020.  

ΙΓ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται 

σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, υπέρ του συμμετέχοντος, για κάθε είδος για το οποίο 

υποβάλλεται προσφορά, θα είναι είτε αόριστης διάρκειας είτε θα ισχύει επί ένα μήνα μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρ. 14 του ν. 

4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και 

στα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει να 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα 
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ΙΔ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας 

αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης αριθ.  7/2020.  

ΙΕ. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για οκτώ  

(8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν 

συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία.  

ΙΣΤ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος 

μόνο της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΙΖ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας 

διαδικασίας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Χρηματοδοτείται από Πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνει τα έργα με κωδικό MIS: 5010663 

 και τίτλο: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την   «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας 

και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

ΙΗ. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 02 -  10  -  2020 με αριθμό 

αναφοράς 2020-130030.  

 

 

Σέρρες,  5 -  11  -2020   

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 

 

Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής 
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