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ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό
Διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής για την
προμήθεια εργαστηριακού και συμβατικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (187.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και όλων των άλλων διατάξεων περί προμηθειών κατά το μέρος
που δεν αντίκειται αυτών.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» με κωδ.:
80380. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
(Κωδικός έργου: 2017ΣΕ14600007).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 2513/1997 υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. και
δραστηριοποιείται νόμιμα σε τομέα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, τα οποία πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 3.1.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και 2.1 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις
Συμμετοχής» της διακήρυξης.
β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει την Σ.Δ.Σ. του ΠΟΕ, και δραστηριοποιούνται σε τομέα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος
Διαγωνισμού, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην
παρούσα Διακήρυξη και ειδικότερα στο άρθρο 2.1 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της διακήρυξης.
Κωδικός CPV: 30237300-2, 38000000-5, 30232000-4, 30231000-7




Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 9.00π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τετάρτη 14 Φεβρουάριου 2018 και ώρα
14.00μ.μ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει: Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11.00π.μ.
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος .
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)«Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και
στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016) και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο σύστημα.
Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Α.Ε.Ι
ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://elke.puas.gr/, στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) και στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων
απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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