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ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Α. Αναθέηοςζα Απσή: TEΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ (ΣΕΙ) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σασςδπομική Γιεύθςνζη Σέπμα Μαγνηζίαρ έππερ
ημείο Δπαθήρ: Σκήκα Μηζζνδ., Απνδεκ., Πξνκεζ. & Πεξηνπζίαο 1 φξνθνο
Σηλέθυνο: 0030 2321049106 - 103
FAX: 0030 2321046556
URL: http:// www.teicm.gr
Β. Απιθμόρ Γιακήπςξηρ: 24/2018
Γ. Δίδορ ζύμβαζηρ: χκβαζε πξνκήζεηαο
Γ. Δίδορ διαγυνιζμού: Δηεζλήο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη
εμνπιηζκψλ βαζηθήο έξεπλαο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο-ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
1. Η ηαπηφηεηα πξνζθνξάο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηπρφλ ππεξθάιπςε
ησλ απαηηήζεσλ
2. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ.
3. Η ακεζφηεηα εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, ηερληθή ππνζηήξημε, χπαξμε αληαιιαθηηθψλ
Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.
Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ
Δ. Σίηλορ διαγυνιζμού: « Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην
ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο» .
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Πεπιγπαθή ηος έπγος: Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ βαζηθήο έξεπλαο θαη ε
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ βαζηθήο έξεπλαο ηεο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.

Σ. Υπονική διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ: Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά ζηνπο
Υξφλνπο πνπ αλαθέξνληαη αλά ηκήκα δηαγσληζκνχ ζην Παξάξηεκα Ι «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο». ε
θάζε πεξίπησζε, ζηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζην Παξάηεκα Ι («Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο») δελ
αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο, ε παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θαη’ αλψηαην εληφο ηεζζάξσλ
(4) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζήο ηνπο.
Ε. Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα εθηππψλνπλ ην ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηελ Ιζηνζειίδα ηνπ
Σερλνινγηθνχ Εθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο,
Ζ. Πποϋπολογιζμόρ: Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζε 537.265,32€
συπίρ ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 666.209,00 €)
Θ. Καηάθεζη πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κέρξη ηηο 23-11-2018 ημέπα Παπαζκεςή και ώπα
14:00
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην χζηεκα.
Η. Ζμεπομηνία ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ζα απνζθξαγηζηνχλ
ειεθηξνληθά ζηηο 27 – 11 - 2018, ημέπα Σπίηη και ώπα από 10:00.
ΗΑ. Βαζικοί όποι ζςμμεηοσήρ ηυν ςποτηθίυν: Ιζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζην λ. 4412/2016.
ΗΒ. Διδικοί πεπιοπιζμοί ζςμμεηοσήρ: Η απνδνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ
ζα γίλεη, εθφζνλ θαη κφλν ηθαλνπνηνχληαη αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.5
θαη 2.2.6 ηεο δηαθήξπμεο αξηζ. 24/2018.
ΗΓ. Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό: Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016, ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, γηα θάζε είδνο γηα ην
νπνίν ππνβάιιεηαη πξνζθνξά, ζα είλαη είηε αφξηζηεο δηάξθεηαο είηε ζα ηζρχεη επί έλα κήλα κεηά ηε
ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 14 ηνπ λ.
4364/2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Επξσπατθήο έλσζεο, ηνπ Ε.Ο.Υ. θαη
ζηα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη έρνπλ
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Αιινδαπήο ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
ΗΓ. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ: Οη αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Ι ηεο δηαθήξπμεο αξηζκ. 24/2018.
ΗΔ. Υπονική ιζσύρ πποζθοπάρ: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 8
κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Αθφκε θαη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, κπνξεί έγθπξα λα γίλεη θαηαθχξσζε
αλ ζπκθσλεί ν ζπκκεηέρσλ, ν νπνίνο θαιείηαη εγγξάθσο λα ην γλσξίζεη κε επηζηνιή ηνπ ζηελ
Τπεξεζία.
ΗΣ. Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο
κφλν ηεο πξνκήζεηαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΗΕ. Βαζικοί όποι σπημαηοδόηηζηρ και πληπυμήρ: Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο
δηαδηθαζίαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Υξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηα έξγα κε θσδηθφ MIS: 5009798
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θαη ηίηιν: «Δηεζλήο Ηιεθηξνληθφο Δηαγσληζκφο γηα ηελ Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκψλ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην ΣΕΙ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Επξσπατθή
Έλσζε (Επξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΔΕ.
ΗΖ. Ζμεπομηνία αποζηολήρ ηηρ παπούζαρ πποκήπςξηρ ζηην Δ.Δ.Δ.Κ.: 24-10-2018.
έππερ, 24-10-2018

O Ανηιππύηανηρ Οικονομικών, Ππογπαμμαηιζμούκαι Ανάπηςξηρ
ΣΟΤ Σ.Δ.Η. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Μωυσιάδης Αναστάσιος
Καθηγητής

