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Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

 

 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  07/2020 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ   

Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ -   ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 374.384,43€  χωρίς ΦΠΑ 

464.236,69€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) 
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Το Τμήμα Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και 

Περιουσίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό (Αρ. 07/2020 

Διακήρυξης 05/10/2020)  με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική 

υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντες  συστημικούς 

αριθμούς:  

Α/Α TMHMAΤΟΣ  Α/Α ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 Α/Α TMHMAΤΟΣ  Α/Α ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   

1 100270  6 100276 

2 100272 7 100277 

3 100273 8 100278 

4 100274 9 100279 

5 100275 10 100280 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια 

Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ -   ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας (νυν ΔΙ.ΠΑ.Ε.)  με εκτιμώμενη αξία 374.384,43€ πλέον ΦΠΑ, συνολική αξία 

464.236,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Αναθέτουσα Αρχή  

Επωνυμία ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  
Ταχυδρομική διεύθυνση  14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

Πόλη Θέρμη  

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο +30 2321049106 

Φαξ 23210-46556   

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@teicm.gr  

Αρμόδιος για γενικές πληροφορίες Δεσπούδη Στέλλα 

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες Κουτσού Βενετία  venetia@teiser.gr  

Τηλ. Επικ.: +03 2341029876 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ihu.gr  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:     Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΚ 62124 ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ  και να 
λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου  
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο, που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του Παραρτήματος Ι του 

ν. 4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Νομικά πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και 

Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης.  Εφαρμοστέο δίκαιο 

είναι το ελληνικό. 

 

mailto:prom@teicm.gr
mailto:venetia@teiser.gr
http://www.ihu.gr/




3 
 

 

Φύση της σύμβασης 

Η σύμβαση αφορά προμήθεια. 
Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας 

EL523 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

Περιγραφή προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και 

καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ -  στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (νυν ΔΙΠΑΕ),  σύμφωνα με την 

Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

(38410000-2/ 31682210-5/ 38433000-9/ 48321000-4/ 48300000-1/ 42991200-1/ 38520000-6/ 48481000-3/ 

42715000-1/ 42718100-3). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 374.384,43€ χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 464.236,69 

€), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα: 

 

 

ΤΜΗΜΑ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΤΜΗΜΑ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
 

Συσκευές μέτρησης 
φυσικών & χημικών 

ιδιοτήτων Κ/Υ υλικών 
για την διεξαγωγή 

εφαρμοσμένης έρευνας 
δεικτών 

καταλληλόλητας και 
άνεσης της  

προκύπτουσας ένδυσης. 

1 
Συσκευή μέτρησης αντοχής στην έλξη νημάτων 

και σταθερών υφασμάτων  
1  

 
2 

Αυτόματη συσκευή μέτρησης πάχους 
υφασμάτων 

 
1 

83.802,42 

3 
Συσκευή μέτρησης αεροδιαπερατότητας 

υφασμάτων 
1 

4 Συσκευή  μέτρησης μαλακότητας υφασμάτων 1 

5 Συσκευή μέτρησης τσαλακώματος υφασμάτων 1 

6 
Συσκευή μέτρησης διαπερατότητας υδρατμών 
υφασμάτων 

 

    1 

7 Συσκευή μέτρησης αδιαβροχίας  υφάσματος 1 

8 Συσκευή μέτρησης υδροφοβίας υφάσματος 1 

9 Συσκευή μέτρησης ελαιοφοβίας υφάσματος 1 

2 
Συσκευές εφαρμογής 
υγρών επεξεργασιών 

(βαφής και 
φινιρίσματος) & 

μέτρησης φυσικών 
ιδιοτήτων που αφορά 
εφαρμοσμένη έρευνα 

στην «Ένδυση 
Προστασίας» 

1 
Πιλοτικό Φουλάρι μηχανικής απόθεσης χημικών 

και ουσιών φινιρίσματος 
1 

61.612,91  

2 
Εργαστηριακή βαφική μηχανή (infrared) για 

παντός τύπου κλωστ/κές ύλες 
1 

3 
Σύστημα στεγνωτηρίου και ατμιστηρίου για 

σταθεροποίηση βαφών και τυπωμάτων 
1 

4 
Συσκευή προσδιορισμού βραδύκαυσης σε 

κάθετη θέση εντός καμπίνας 
1 
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3 
Συσκευή μέτρησης 

χρωματικών ιδιοτήτων 
υφασμάτων και 

ενδυμάτων με σκοπό 
την εφαρμοσμένη 

έρευνα στην χρωματική 
συμπεριφορά 

ενδυμάτων 

1 
Σταθερό φασματοφωτόμετρο ανάκλασης για την 
μέτρηση και αξιολόγηση έγχρωμων κλωστ/κών 

επιφανειών   
1 

  

12.900 

4 
Συσκευή μέτρησης 
χημικών ιδιοτήτων 

υφασμάτων που αφορά 
σε εφαρμοσμένη 

έρευνα στην «Ένδυση 
Προστασίας» 

1 
Συσκευή μέτρησης γωνίας επαφής και 

ελεύθερης ενέργειας επιφανείας 
1 47.700,00 

 

5 
Σύστημα λογισμικού για 

ψηφιακή διαχείριση 
Σχεδιασμού & 

Προτυποποίησης για 
τον προγραμματισμό 

παραγγελιών, με 
εφαρμογή σε 

εφαρμοσμένη Έρευνα η 
οποία αφορά σε Fast 
Fashion διαδικασίες 

διαχείρισης δειγμάτων 

1 
Λογισμικό για την ψηφιακό σχεδιασμό 

ενδυμάτων και υφασμάτων 
1 

 30.800,00 
  
  

2 
Λογισμικό για τον σχεδιασμό & την ψηφιακή 
διαχείριση προτύπων Ενδύματος  (πατρόν), 

μεγενθύσεων, στρώσης. (2) 
1 

3 

Λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών προϊόντων 
στη διαδικασία παραγωγής & ροής παραγωγής 
ενδυμάτων ERP 

1 

6 
Σύστημα για την 

ψηφιακή διαχείριση 
του κύκλου ζωής 
προϊόντος και 3D 
σωματομετρικών 
εφαρμογών (σε 

συνδυασμό με 3D Body 
Scanner) για 

εφαρμοσμένη έρευνα 
που αφορά στην 

αποτύπωση 
σωματομετρικών 

προτύπων από 2D σε 3D 

1 
Λογισμικό για τον σχεδιασμό & την ψηφιακή 
διαχείριση προτύπων Ενδύματος (πατρόν), 

μεγενθύσεων, στρώσης. (1) 
1 

 

55.000,00 

 
 
  2 

Λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών προϊόντων 
στη διαδικασία διαχείρισης κολεξιόν ενδυμάτων 

PDM 
1 

7 
3D σαρωτής & 
εκτυπωτής  για 

αποτύπωση 
πρωτοτύπων με 

1 3D Printing για εκτύπωση  αξεσουάρ  Ένδυσης 1 

 
 
 

22.500,00 

  





5 
 

εφαρμογές στον 
τρισδιάστατο Σχεδιασμό 
υλικών Κ/Υ & Ένδυσης 

2 
Scanner of 3D materials (μεγάλης ανάλυσης για 

υφάσματα) 
1 

8 
Διαχείριση προϊόντος σε 

3D περιβάλλον για 
εφαρμοσμένη Έρευνα 

στην Ανάπτυξη 
προϊόντος 

1 Λογισμικό Visual Merchandising 1  18.000,00 

9 
Σύστημα Ραφείου: 
Μηχανές ραφής & 

φινιρίσματος 
Ενδυμάτων για 

εφαρμογές στην 
Ανάπτυξη προϊόντων 

Ένδυσης & 1ου 
δείγματος 

1 Μηχανή ραφής Κουμπιών. 1 

  
  
  
 
 
 
 
 

27.498,13 

2 
Κεντητική μηχανή Μονοκέφαλη, δωδεκαβέλονη, 

αυτόματη. 
1 

3 
Ραπτομηχανή-Γαζωτική μηχανή αυτόματη 

μονοβέλονη 
1 

4 
Ραπτομηχανή-Τρίκλωστος μονοβέλονος 

κοπτοράπτης 
1 

5 
Ραπτομηχανή-Τετράκλωστος διβέλονος 

κοπτοράπτης 
1 

6 
Ραπτομηχανή-Τρίκλωστος μονοβέλονος 

κοπτοράπτης ΠΙΚΟ 
1 

7 Ραπτομηχανή -Πλακοραφή τριβέλονη 1 

8 Ραπτομηχανή-Μονοβέλονη Ρεμπατική κλάπα 1 

  
   

9 Ραπτομηχανή-Μονοβέλονη Ζικ-Ζακ 1 

10 Ραπτομηχανή-Μονοβέλονη-Διβέλονη Μπιμπίλα 1 

11 Ραπτομηχανή-Κουμπότρυπα ηλεκτρονική 1 

10 
Σύστημα Σιδερωτηρίου: 
Μηχανές φινιρίσματος 

Ενδυμάτων για 
εφαρμογές στην 

Ανάπτυξη προϊόντων 
Ένδυσης & 1ου 

δείγματος 

1 
Τραπέζι με ρυθμιζόμενη απορρόφηση — 

εκτόξευση και θέρμανση 
1 

14.570,97 
 

2 
Θερμοκολλητική πρέσσα συνεχούς ροής Roller 

52 
1 

3 
Τραπέζι σιδερώματος Flex DOB- με θέρμανση, 
ρυθμιζόμενη απορρόφηση και εκτόξευση με 

σίδερο και ατμογενήτρια 4kW 
1 

        374.384,43 

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) τμήμα ή για περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα. 

 

Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής/ών προσφοράς/ών 

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

 

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή αυτής. 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης 
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α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr   

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Στοιχεία υποβολής προσφορών 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 06-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00:00 μ.μ.. 

 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων προσφοράς, προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, 

τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. 

 

Τα κατά περίπτωση έγγραφα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή αποστέλλονται στην 

παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
ΤΚ 62124 ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ  

 και να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου 
 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. 

 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.. 

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 

το έγγραφο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

Χρόνος-τόπος αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 13-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.μ.. στην  Πανεπιστημιούπολη Σερρών Τέρμα Μαγνησίας Σέρρες. 

 

Απαιτούμενες εγγυήσεις. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

 

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του 

συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό ύψους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανά τμήμα 

του διαγωνισμού: 

 

Τμήμα Ονομασία εξοπλισμού 
Εγγυητική 

ανά τμήμα 

1 
Συσκευές μέτρησης φυσικών & χημικών ιδιοτήτων Κ/Υ υλικών για την διεξαγωγή 

εφαρμοσμένης έρευνας δεικτών καταλληλόλητας και άνεσης της  προκύπτουσας 

ένδυσης. 1.676,05€ 

2 
Συσκευές εφαρμογής υγρών επεξεργασιών (βαφής και φινιρίσματος) & μέτρησης 

φυσικών ιδιοτήτων που αφορά εφαρμοσμένη έρευνα στην «Ένδυση Προστασίας» 
1.232,26 

3 
Συσκευή μέτρησης χρωματικών ιδιοτήτων υφασμάτων και ενδυμάτων με σκοπό την 

εφαρμοσμένη έρευνα στην χρωματική συμπεριφορά ενδυμάτων 258,00€ 

4 
Συσκευή μέτρησης χημικών ιδιοτήτων υφασμάτων που αφορά σε εφαρμοσμένη έρευνα 

στην «Ένδυση Προστασίας» 954,00 

5 
Σύστημα λογισμικού για ψηφιακή διαχείριση Σχεδιασμού & Προτυποποίησης για τον 

προγραμματισμό παραγγελιών, με εφαρμογή σε εφαρμοσμένη Έρευνα η οποία αφορά σε 

Fast Fashion διαδικασίες διαχείρισης δειγμάτων 616,00€ 

6 
Σύστημα για την ψηφιακή διαχείριση του κύκλου ζωής προϊόντος και 3D 

σωματομετρικών εφαρμογών (σε συνδυασμό με 3D Body Scanner) για εφαρμοσμένη 

έρευνα που αφορά στην αποτύπωση σωματομετρικών προτύπων από 2D σε 3D 1.100,00€ 

7 
3D σαρωτής & εκτυπωτής  για αποτύπωση πρωτοτύπων με εφαρμογές στον τρισδιάστατο 

Σχεδιασμό υλικών Κ/Υ & Ένδυσης 450,00€ 

8 
Διαχείριση προϊόντος σε 3D περιβάλλον για εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη 

προϊόντος  360,00€ 

9 
Σύστημα Ραφείου: Μηχανές ραφής & φινιρίσματος Ενδυμάτων για εφαρμογές στην 

Ανάπτυξη προϊόντων Ένδυσης & 1ου δείγματος 549,96€ 

10 
Σύστημα Σιδερωτηρίου: Μηχανές φινιρίσματος Ενδυμάτων για εφαρμογές στην 

Ανάπτυξη προϊόντων Ένδυσης & 1ου δείγματος 291,42 € 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφορά. ήτοι 07-08-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη 

της προσφοράς, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρατείνουν πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Ο ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
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Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης, να προσκομίσει, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των 

ειδών ύψους 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

 

Χρηματοδότηση – Πληρωμή 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διαδικασίας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων και περιλαμβάνεται: Στην πράξη «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και 

καινοτομίας Τμήματος ΣΤΕ-ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 

πρωτ. 763/20-02-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5010663 

(αριθ. ενάρθ. έργου «2018ΕΠ00810022»)  με συνολικό προϋπολογισμό των υποέργων με ΦΠΑ 

464.236,69€. 
 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού του Ν.4412/16. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν εμπορική 

ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

 

 

Προϋποθέσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας/τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλλουν  προσφορά θα πρέπει: O ελάχιστος ετήσιος 

κύκλος εργασιών δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξία  της σύμβασης. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του 

ενός τμήματα οι ανωτέρω απαιτήσεις καλύπτονται από την οικονομική επάρκεια του τμήματος με το 

μεγαλύτερο προϋπολογισμό. 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  οι οποίοι υποβάλλουν προσφορά για όλα  τα Τμήματα  οφείλουν: 

α) Να διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως υπεύθυνους 

για τον έλεγχο της ποιότητας και τεχνικό εξοπλισμό για την άρτια εκτέλεση της σύμβασης, την 

εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια εξοπλισμού και για την εκπαίδευση του 

προσωπικού του Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος (όπως κατά περίπτωση απαιτείται, σύμφωνα με 

το Παράρτημα Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών).  

β) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων ή υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την τριετία 

2017, 2018 και 2019, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 

ιδιωτικού παραλήπτη, για είδη που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης. 

γ) να διαθέτουν  πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 

υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα (όπου κατά περίπτωση 

απαιτείται, σύμφωνα με το παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών). 
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Χρονική ισχύς προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα οκτώ  (8) μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς και 

για το χρόνο που οι συμμετέχοντες θα αποδεχθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να παρατείνουν την προσφορά 

τους. 

 

Εκτέλεση 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΄. 

 

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης 

 

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής 

 

Ενστάσεις/Προδικαστικές Προσφυγές - Προθεσμίες 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 

προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

είναι: 

α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 

και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το 

οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 

άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του 

ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν 

προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
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Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, 

η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, 

δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή 

των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αριθ. 7/2020. 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ»,  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», «Η ΠΡΩΙΝΗ» .  

 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 

του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  

https://www.ihu.gr/  στην διαδρομή : Ενημερωθείτε – Προκηρύξεις Προμηθειών. 

 

Έξοδα δημοσιεύσεων  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ 

Προκήρυξη της παρούσας απεστάλη ηλεκτρονικά στην ΕΕΕΕ στις 02-10-2020. 

 

 

 

 

                                                                            

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 

 

Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.ihu.gr/
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