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Τηλέφωνα    : 232149106, 2321049156  

FAX         : 2321046556                
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην ταχυδρομική 

διεύθυνση: 
                                                                                      Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος  
                                                                                     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
                                                                                     ΤΚ 62124 ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ  
                                                                                     (λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου) 

  
 

 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Διακήρυξης 08/2020 

 

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διενεργεί Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των 
ορίων ανοικτής διαδικασίας για την ενίσχυση δημοσίων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Οχημάτων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.), προϋπολογισμού δαπάνης επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (790.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 637.096,77 €) και υποδιαιρείται σε έξι (6) 
τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα ή για περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
α) Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την 
ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Τα προς προμήθεια είδη 
κατατάσσονται στον  κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38000000-5 «Εξοπλισμός 
εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)». 
β) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. 
γ) Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής 
πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με  αριθμό συστήματος διακήρυξης   

ΤΜΗΜΑ  Α/Α Συστήματος   ΤΜΗΜΑ   Α/Α Συστήματος 

1 100886 4  100889 

2 100887 5  100890 

3 100888 6 100891 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών λήγει στις 18-11-2020 και 
ώρα 15:00:00 μ.μ., μετά την παρέλευση της οποίας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών. Η 
αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 26-11-2020 και ώρα 10:00:00 π.μ.  
δ) Οι βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων είναι όσοι ορίζονται στο Ν. 4412/2016. Δεν υπάρχουν 
ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. 
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ΑΔΑ: 6ΞΖΚ46ΨΖ3Π-ΘΗΦ



 

ε) Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Οι 
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή 
προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές. 
στ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ένα και μισό τις εκατό (1,5%)  του 
προϋπολογισμού του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση προσφοράς 
για περισσότερα από ένα Τμήματα, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που αντιστοιχούν σε αυτές, μπορεί 
να καλύπτεται είτε με μία συνολική, είτε με ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για κάθε Τμήμα. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς ήτοι 19-12-2021. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
νομικά πρόσωπα 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. Τα ποσά των εγγυητικών που απαιτούνται για το κάθε τμήμα 
είναι τα κάτωθι: 
Τμήμα 1: Μηχάνημα παραγωγής αντικειμένων με νανοσωματίδια, ποσό 681,05 € 
Τμήμα 2: Σύγχρονο μηχάνημα οπτικής μικροσκοπίας με ενσωματωμένο μηχάνημα δοκιμασίας 
εφελκυσμού, ποσό 4.123,43 € 
Τμήμα 3: Σύστημα ανέπαφης μέτρησης δονήσεων, ποσό 1.675,65 € 
Τμήμα 4: Τριβόμετρο, ποσό 2.358,87 € 
Τμήμα 5: Φορητή συσκευή υπερήχων, ποσό 480,24 € 
Τμήμα 6: Φορητή συσκευή δινορευμάτων, ποσό  237,22 € 
ζ) Η δαπάνη θα βαρύνει την κατηγορία δαπάνης " Κ.Α. : 9457 Εξοπλισμός (Όργανα – Υλικά)", του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο 
Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (κωδ. ΟΠΣ 5010695), που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 060.1a, αριθ. 3297/20.06.2017. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
η) Η πληρωμή του αναδόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
i) Μετά την παράδοση του 100% της προμήθειας και οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των 
ειδών. 
ii) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την 
κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016. 
Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την 14/10/2020 με αριθμό αναφοράς 2020-136386 και αριθ. 
Προκήρυξης στην ΕΕ S 2020/s203-492832 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) που τηρούνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. καθώς και στην ιστοσελίδα του 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ihu.gr. 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL522, Θέρμη 
Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Περιουσίας, Αρμόδιος κ. Κορλός 
Απόστολος, Τηλ.: 2310013399 και Φαξ: 2310799152.  E-mail: apkorlos@ihu.gr 
Σέρρες 19/10/2020 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 
Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής 
Εσωτερική διανομή: 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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