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Ανακοίνωση / Περίληψη Προκήρυξης  
Επαναληπτικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 

 
Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 
«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ–ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ», µε κωδικό ΟΠΣ 
383555, που υλοποιείται µέσω του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από 
Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013,  ανακοινώνει την προκήρυξη  Επαναληπτικού Ανοικτού 
∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την  επιλογή αναδόχου/ων για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ για τις ανάγκες του ερευνητικού υποέργου 21 «Προµήθειες» (Κωδικοί 
CPV: 32250000-0, 32321200-1, 32330000-5, 32333200-8, 30000000-9, 32522000-8, 
32580000-2, 38127000-1, 38290000-4, 38433000-9, 48460000-0) µε σφραγισµένες προσφορές 
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη µόνο τιµή.  
 
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών (και ηµ/νια και ώρα αποσφράγισής 
των) είναι η ∆ευτέρα 10/03/2014 και ώρα 14:00.  
 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 63.928,46€  πλέον Φ.Π.Α (23%) 14.703,54€, δηλαδή 
συνολικά 78.632€ συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α (23%). 
 
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν α] όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά,  β] συνεταιρισµοί  γ] ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ] 
κοινοπραξίες προµηθευτών, κοινοπραξίες και ενώσεις προσώπων. Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη 
της διενέργειας του διαγωνισµού. Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται 
δεκτές. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια της σύµβασης θα 
είναι δύο µήνες, χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο  και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
παράδοση των ειδών προς προµήθεια. 
 
 
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
[http://www.teilar.gr/prokirixeis.php?cid=1] σε ηλεκτρονική µορφή ή από την έδρα του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας – Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως 
είτε µε courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω courier, το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας δεν 
έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Οι παραλήπτες 
της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία τους για την 
περίπτωση που η Υπηρεσία θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή 
διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω 
εντύπου την ευθύνη φέρει ο ενδιαφερόµενος. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού 
µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης 
παρέχονται  µετά από γραπτό αίτηµα (µε επιστολή –γραπτή ή ηλεκτρονική- ή τηλεοµοιοτυπία) 
των υποψηφίων αναδόχων που θα λάβει η Υπηρεσία µέχρι και δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την 
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εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Η Υπηρεσία θα απαντήσει σε όλες µαζί τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν 
παραλάβει τη διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί 
για την υποβολή των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας. 
 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 07-
02-2014. 
 
Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Γραφείο ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών & Ανάθεσης-Παρακολούθησης Συµβάσεων της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Περιφερειακή Οδός Λαρίσης Τρικάλων, ΤΚ 41110 στη Λάρισα), κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (κ. Βασίλειος Κυριατζής, τηλ.: 2410 684 734, Fax: 2410 626 396, E-
mail: elke_procurement@teilar.gr). 
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