
 

                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(ΔΙΠΑΕ) 

Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  

Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας 

Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών Καβάλας  

Άγιος Λουκάς – Καβάλα, ΤΚ 65404 

Πληροφορίες:Γεωργιάδου Βασιλική, τηλ.: 2510462291 
  

Πρόσκλησ η υποβολή ς προσφοράς 

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το Ν.4610/2019 (Α΄, 70) περί  Συνέργειας Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων 

2. Την αριθμ. 19407/Ζ1/2020 ΥΑ περί συγκρότησης Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΥΟΔΔ, 

106) 

3. Την αριθμ. ΔΦ2.1/2325/2020 Απόφαση περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων Αντιπροέδρων Διοικούσας Επιτροπής του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄, 550) 

4. Το Ν. 4412/2016 (A΄, 147) ) και κυρίως του άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν. 

4472/2017 (Α΄, 74), καθώς και των παραγρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 328, όπως ισχύει. 

5. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 32 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 (Α΄, 227) 

6. Το αριθμ. ΔΦ2.2/18184/12-11-2020 τεκμηριωμένο αίτημα από "Πανεπιστημιούπολη Καβάλας" περί της 

αναγκαιότητας για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ" (ΑΔΑΜ: 

20REQ007693391) 

7. Το αριθμ. 38/10-12-2020 (θέμα 19ο) Απόσπασμα πρακτικού ΔΕ ΔΙΠΑΕ περί έγκρισης της ανωτέρω δαπάνης (ΑΔΑ: 

6ΨΤΑ46ΨΖ3Π-Ε9Ψ, ΑΔΑΜ: 20REQ007933444) 

8. Την αριθμ. 746/22-12-2020 σχετική Ανάληψη Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020 συνολικής δαπάνης 

4.348,68€ με ΦΠΑ, εντασσομένης στον ΚΑΕ (τακτικού προϋπολογισμού) 7123 (ΑΔΑ: 6ΒΠΓ46ΨΖ3Π-ΟΧ9, ΑΔΑΜ: 

20REQ007933486) 

Καλεί 

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά προμήθειας «Videoprojectors» για το ΠΜΣ 

Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό άνευ διδάκτρων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του 

ΔΙ.ΠΑ.Ε., συνολικής εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ έως 3.507,00 € ή  4.348,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ τακτικού προϋπολογισμού 7123. Κωδικός CPV:   38652120-7 ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 

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

έγκαιρης και καλής εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο. 

Διαδικασία Ανάθεσης: Απευθείας Ανάθεση 

Περιγραφή προμήθειας: 

Ανάδειξη αναδόχου προμήθειας «Videoprojectors» για το ΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή 

Προσανατολισμό άνευ διδάκτρων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Α/

Α 
Περιγραφή υλικού 

Ποσό-

τητα 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

μονάδας 

Συνολικός  

π/υ χωρίς 

Φ.Π.Α (€) 

Συνολικός . 

Φ.Π.Α. 

24% (€) 

Συνολικός 

π/υ με 

Φ.Π.Α (€) 

1 

Video projectors (Βίντεο- 

προβολείς) με καλωδίωση, 

εγκατάσταση και συγχρονισμό 

3 τμ 1.169,00 € 3.507,00 841,68 4.348,68 

  Σύνολο 3   1.169,00 € 3.507,00 841,68 4.348,68 

 

 

 





Πίνακας με Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των αγαθών που ζητούνται: 

Επαγγελματική χρήση, Δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με μέγεθος ως 300” 

Ανάλυση τουλάχιστον HD, Φωτεινότητα ≥ 4200 Lumen 

Συνδέσεις: VGA, 2X HDMI, ETHERNET, WIRELESS LAN, Καλωδίωση, εγκατάσταση, συγχρονισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί όροι 

 Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο 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, κοινωνικοασφαλιστικού 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 κάλυψη της περιγραφής της προμήθειας. 

 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη της 

προϋπολογισθείσας αξίας πλέον ΦΠΑ του προς προμήθειας είδους. 

2. Χρόνος παράδοσης:  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την ανωτέρω προμήθεια εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από σχετική 

ειδοποίηση, όπου του υποδειχθεί από αρμόδιο όργανο του ΔΙΠΑΕ.  

3. Υπεύθυνος επικοινωνίας:  

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

απευθύνονται στον: κ. Μυτακίδη Στέφανο,   τηλέφωνο: 2510462216, e-mail: smitaki@emt.ihu.gr 

4. Φάκελος Προσφοράς 

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

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας 

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

την Πέμπτη 31-12-2020 και ώρα 13:00. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα 

αποσταλούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω 

ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

προμήθειας «Videoprojectors» για το ΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό άνευ 

διδάκτρων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε ,  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Καβάλας) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 31-12-2020 και ώρα 13:00 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

• Το υπόδειγμα που ακολουθεί 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

και ειδικότερα: 



1) Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 

την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, 

όπως ισχύει (παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016). 

2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

ως προς τις φορολογικές σας υποχρεώσεις (ήτοι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος δεν τελεί 

σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή ότι βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα εν λόγω 

δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

4) Όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του 

προσωρινού αναδόχου. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.  

 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Δημήτριος Β. Μπαντέκας 

Καθηγητής 

  



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος- Πανεπιστημιούπολη Καβάλας 

Με την παρούσα αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επισημάνσεις και όλα τα αναφερόμενα στην πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς για προμήθεια «Videoprojectors» για το ΠΜΣ Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή 

Προσανατολισμό άνευ διδάκτρων στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/

Α 
Περιγραφή υλικού 

Ποσό-

τητα 

Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

μονάδας 

Συνολικός  

π/υ χωρίς 

Φ.Π.Α (€) 

Συνολικός . 

Φ.Π.Α. 

24% (€) 

Συνολικός 

π/υ με 

Φ.Π.Α (€) 

1 

Video projectors (Βίντεο- 

προβολείς) με καλωδίωση, 

εγκατάσταση και συγχρονισμό 

3 τμ     

  Σύνολο 3       

 

 

 

 

Ο/Η Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

Στοιχεία συμμετέχοντα 

Επωνυμία ΑΦΜ ΔΟΥ Στοιχεία Επικοινωνίας συμμετέχοντα 

   

Διεύθυνση:___________________ 

Πόλη: __________________, Τ.Κ.________ 

Τηλ.:_________________________ 

Fax:__________________________ 

e-mail:________________________ 
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