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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 23793/27-07-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού περιφερειακού εξοπλισμού 
στο πλαίσιο του υποέργου Νο 4 της Πράξης : «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών 
του Δι.Πα.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
114/14.01.2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και έχει λάβει κωδικό MIS 5048170. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Α/Α Περιγραφή Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) 
Αξία Πλέον 

ΦΠΑ 

Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ* 

Τμήμα 1 
Η/Υ - Περιφερειακά - 

Εξαρτήματα 

30213000-5, 30213100-6, 
30213200-7, 30232110-8, 
30233100-2, 30237200-1, 
31430000-9, 31710000-6, 
38520000-6, 38652120-7 

46.686,13€ 57.890,80€ 

Τμήμα 2 Πακέτα Λογισμικού 48000000-8 3.943,23€ 4.889,60€ 

Τμήμα 3 
Υποστηρικτικές Τεχνο-

λογίες για AΜΕΑ 

30190000-7, 30231320-6, 
30237200-1, 31710000-6, 
34953000-2, 51500000-7 

25.410,00€ 30.485,95€ 

Τμήμα 4 

Εφαρμογές Λογισμι-
κού Υποστηρικτικών 

Τεχνολογιών Πρόσβα-
σης για ΑΜΕΑ 

48000000-8 17.265,00€ 20.334,45€ 

*Τα είδη 2 και 6 του Τμήματος 3 και το είδος 1 του Τμήματος 4  υπόκεινται σε ΦΠΑ 13% 
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Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 113.600,80 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%* (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 93.304,36 €, ΦΠΑ: 20.296,44 €). 
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα 
ή για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε Τμήμα. Οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία επιθυμούν 
να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να καλύπτει το σύνολο των ειδών του Τμή-
ματος. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το μέγιστο αριθμό Τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα. Κριτήριο κατακύρωσης για καθένα από τα τμήματα του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).  
Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και συγκεκριμένα το Γραφείο 
δομής Ομπρέλα στο Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στην Αλεξάνδρεια 
Πανεπιστημιούπολη και το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας – Βιβλιοθήκη στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του έργου με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού» της 
Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δι.Πα.Ε.», με κωδικό MIS 
«5048170», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020. Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι κα.  Ευρυδίκη Ζαχο-
πούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Δι.Πα.Ε.  
Διάρκεια του έργου  
Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   
Αναθέτουσα αρχή  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.) 
Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Κώδικας: 57001 
Τηλ.:  2310-807596, 2310-807515 
FAX: 2310-474569       
Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.edu.gr    
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rcprocurement@ihu.gr  
Γλώσσα του Διαγωνισμού 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  
(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 01-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.  
Αποσφράγιση των προσφορών  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 07-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.  
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  
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. 
Εναλλακτικές προσφορές  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές  
Ισχύς προσφορών  
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λή-
ξης της υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.   
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών  
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε., www.rc.ihu.edu.gr. 
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα.  Ευρυδίκη Ζα-
χοπούλου (ezachopo@bc.teithe.gr)  
Εγγυήσεις  
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή 
αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί του ανωτέρω αναφερόμενου 
προϋπολογισμού, εκτός ΦΠΑ, των Τμημάτων, για τα οποία έχει υποβληθεί προσφορά από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο. Με την υπογραφή της σύμβασης, κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Επιπλέον, 
μετά την οριστική παραλαβή, κατατίθεται εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 2,5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 
επιστρέφεται η εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
Τροποποίηση της σύμβασης  
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016.   
                                                                                      

                                                                
             O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
                                                                    

 Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
                  Πρόεδρος Ε.Ε.Δι. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
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