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                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                               ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 

Θεσσαλονίκη  24/ 03 /2022 
Α.Π. 11439/ 2022 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 10279/2022  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
«Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.»  

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα ΕΣΠΑ 2014-2020. MIS 5052619» 
 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια εξοπλισμού και όπου απαιτείται 
από τις τεχνικές προδιαγραφές η παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης και εγκατάστασης του: α) 
Ολοκληρωμένο σύστημα εξοπλισμού αιθουσών τηλεδιάσκεψης / τηλεκπαίδευσης (4 τεμάχια). β) 
Διακομιστής υψηλών επιδόσεων (3 τεμάχια), γ) Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων - Data Storage Array (1 
τεμάχιο), δ) Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας – Backup System (1 τεμάχιο).  
Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται  στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-
2020»  το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα. 
Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 
Περιγραφή Προμήθειας 

Τε
μ

ά
χι

α
 

Κωδικός CPV 
Αξία πλέον 

ΦΠΑ (€) 

Συνολική 
Αξία με 
ΦΠΑ(€) 

Τμήμα    1 
Ολοκληρωμένο σύστημα εξο-
πλισμού αιθουσών τηλεδιά-

σκεψης/τηλεκπαίδευσης 
4 

38652120-7, 38653400-1, 
30195200-4, 32343000-9, 
32342412-3, 32341000-5,  
32270000-6, 38651000-9,  
39151100-6, 32260000-3, 

51314000-6 

35.440,00(€) 43.945,60(€) 

Τμήμα    2 
Διακομιστής Υψηλών επιδό-

σεων 
3 48821000-9 17.815,36(€) 22.091,05(€) 

Τμήμα    3 
Σύστημα αποθήκευσης δεδο-

μένων - Data Storage Array 
1 30233100-2, 30233132-5 11.820,00(€) 14.656,80(€) 

Τμήμα    4 
Σύστημα αποθήκευσης δεδο-
μένων και αντιγράφων ασφα-

λείας – Backup System 
1 30233100-2, 30233132-5 12.060,00(€) 14.954,40(€) 

Σύνολο 77.135,36(€) 95.647,85(€) 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα 
ή για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Δια-
κήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα οποία 
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επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να καλύπτει το σύνολο των ει-
δών του συγκεκριμένου Τμήματος. 
 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 95.647,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 77.135,36 €, ΦΠΑ: 18.512,49€). 
Τόπος παράδοσης 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν - εγκατασταθούν με υπόδειξη του επιστημονικά υπεύθυνου του 
προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης, στις Σέρρες και στην Καβάλα. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης  
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης : «Διαδικασίες Αναδιοργάνωσης ΔΙ.ΠΑ.Ε.» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση 
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 63/21-04-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα και έχει λάβει κωδικό MIS 5052619. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο  κ. Δημήτριος Βαρσάμης, Αναπληρωτής καθηγητής του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του  Δι.Πα.Ε. 

Διάρκεια του έργου  
Πέντε ( 5 ) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   
Αναθέτουσα αρχή  
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.)  Πα-
νεπιστημιούπολη Σερρών 
Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 
Ταχ. Κώδικας: 62124 
Τηλ.:  23210 49113        
Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr    
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rcprocurement@ihu.gr  
Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 
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  13 / 07 / 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  23:59  
Αποσφράγιση των προσφορών  
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  19 / 07 / 2022  ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:30 
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  
Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων 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, 5, και 7  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  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λή-
ξης της υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.  

https://www.rc.ihu.edu.gr/
mailto:rcprocurement@ihu.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) ενεργητική δωροδοκία, γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων της Ένωσης, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ζ) όταν ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξου-
σία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να διαθέτουν 
και συμμορφώνονται με: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμα ή/και νεότερα αυ-
τών 
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών   
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (06) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρού-
σας, 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 συ-
μπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονο-
μικούς 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 ερωτη-
μάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξε-
τάζονται.  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
Περαιτέρω πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως είναι διαθέσιμες από τον κ. Δημήτριο Βαρσάμη, Α-
ναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, του  
Δι.Πα.Ε. στο email dvarsam@ihu.gr 
Εγγυήσεις  
Για την έγκυρη συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμ-
μετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο 2% 
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, 
μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που 
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης 
καλής λειτουργίας, όπως αυτή περιγράφεται στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου 
εξοπλισμού, στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται σε 
ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ, ανά τμήμα.   
Τρόπος πληρωμής 

file:///C:/Users/kostas/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.promitheus.gov.gr
file:///C:/Users/kostas/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.promitheus.gov.gr
file:///C:/Users/kostas/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.promitheus.gov.gr
file:///C:/Users/kostas/AppData/Roaming/Microsoft/Word/dvarsam@ihu.gr
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Το 100% της συμβατικής αξίας αξίας του εκάστοτε τμήματος μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου 
των υλικών του τμήματος από την Επιτροπή Παραλαβής, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  
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   και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
                                                                                      

                                                                
             O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε 
 
                                                  
 

                   
 Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 

               Πρόεδρος Ε.Ε.Δι. ΔΙ.ΠΑ.Ε.     
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