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           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
                  (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
               
                                                                 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  Περιφεριακή  οδός  

Τρικάλων  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

12/2016 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  

 

A.Mπούτλα 

Φ.Μακκός 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  26/08/2016 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : [2410]-

684405,684406  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  

4870 

FAX: 

 

2410-610869   

ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ:  

 

41110 –Λάρισα    

 

 

 

 

 

 

    

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ TIMH          

 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  MICROSOFT  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
Το ΤΕΙ Θεσσαλίας  έχοντας υπόψη:  
            Τις διατάξεις:  
  1.  Του Ν.4009/11-«Δομή  και Λειτουργία της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
  2.   Το Ν. 496/74  περί λογιστικού των ΝΠΔΔ.  
  3.  Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»  
[ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α΄] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ. 3 περιπτ.ΙΙ στ΄ και 2 
παρ. 12. 
  4.   Του Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.] 
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  5.  Του Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07 ] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης   δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.  
  6.  Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143Α/2014_ «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
  7.  Του Ν. 2522/97 [ΦΕΚ 178 /Α/ 97] «  Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που  
προηγείται της σύναψης συμβάσεων  Δημοσίων Έργων, κρατικών Προμηθειών και 
Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. 
  8.    To άρθρο 157 του Ν 4281/14(Φεκ 160/8-8-14/τ.Α΄) «Εγγυήσεις» 
  9.  Το αριθμ. 735/14-07-2016 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια  αδειών χρήσης 
λογισμικού της Microsoft για τη χρήση των υπηρεσιών  του ΤΕΙ Θεσσαλίας 
(ΑΔΑΜ:16REQ004786040).  
10. Το  104/26-07-2016 πρακτικό Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
11. Tην αριθμ. 1240/ 23-08-2016 απόφαση για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης  σε 
βάρος του  7123 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (ΑΔΑ: ΩΓΓΨ46914Κ-13Τ)  & 
(ΑΔΑΜ: 16REQ004977682.)  
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με  κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε 
ευρώ, για την  προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού της κατασκευάστριας εταιρείας 
MICROSOFT για τη χρήση των υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 
είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (28.272,00)  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
CPV:48000000-8 

 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

     ΗΜΕΡΑ         ΩΡΑ  

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τ.Κ.41110 ΛΑΡΙΣΑ 

 15-09-2016      ΠΕΜΠΤΗ   11:00 π.μ. 

 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 
3.Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
4. Η δαπάνη θα βαρύνει το τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Θ για έτος 2016 (Κ.Α. 7123) 
         
 5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ               
                                                      
5.1.Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο στην Ελληνική γλώσσα.  
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο χωριστοί σφραγισμένοι 
υποφάκελοι: 
α) φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει την τεχνική  
προσφορά σε δύο αντίγραφα, καθώς και  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 [Α΄75], όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία: 
i.             Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
ii.            Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 
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                δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα  
                αναφερόμενα στην περίπτωση [1] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.     
                118/2007. 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης [3] του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 
[4] του εδ. α της παρ. 2 και στην [3] του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007. 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις [2] του εδ. γ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του π.Δ. 118/2007 καταστάσεις  

iii.             ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
β) φάκελος με την ένδειξη ΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄ που περιλαμβάνει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα. 
5.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  
5.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
5.4. Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο Τμήμα του Πρωτοκόλλου  ΤΕΙ Θεσσαλίας 
(Λάρισα) την ημέρα του διαγωνισμού μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού.  
5.4.Στο  φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
5.4.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
5.4.2. Ο πλήρης  τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια  

[ΤΕΙ Θεσσαλίας   Περιφερειακή οδός Τρικάλων Τ.Κ. 41110 Λάρισα]. 
5.4.3. Ο αριθμός της διακήρυξης ( 12/2016). 
5.4.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ( 15-09-2016). 
5.4.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
5.5.Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 
 5.6.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.  
5.7.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
5.8.Αποσφραγίζονται ο Εξωτερικός Φάκελος καθώς και ο φάκελος των Τεχνικών 
προσφορών, μονογράφονται οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των 
Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο της Υπηρεσίας που υπογράφεται και 
σφραγίζεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 
5.9. Μετά τον έλεγχο  των τεχνικών προσφορών οι συμμετέχοντες ειδοποιούνται για το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το σχετικό προς τούτο πρακτικό 
της Επιτροπής αποστέλλεται σε αυτούς με τηλεομοιοτυπία (φαξ) η ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και την ημέρα του διαγωνισμού εφόσον έχει 
λήξη η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 
5.10. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν  σε ημερομηνία και 
ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που  έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική 
ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί  πριν από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των οικονομικών προσφορών.  
5.11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά 
την αξιολόγηση των τεχνικών  στοιχείων – αποδεκτές,  δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.  
5.12. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
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Εάν υπάρχει στην  προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και   μονογραμμένη  από τον προσφέροντα, η αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού  και Αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν σ’ αυτήν έχουν γίνει διορθώσεις σε βαθμό που την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών. 
5.13. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Όσοι 
υποβάλλουν  προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.       
 5.14 . Οι προσφορές ισχύουν  και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δύο (2) μήνες  
από την επομένη της ημέρας διενέργεια του διαγωνισμού. 
5.15. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
Εναλλακτικές  προσφορές δεν επιτρέπονται.  Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί 
λόγους κατά της απόρριψης των παραπάνω αυτών.  
 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ  
 
6.1. Η πληρωμή διενεργείται για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Η 
διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί  Δημόσιου 
Λογιστικού και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. ( Ν.2382/95, Ν.4270/14 και Ν.Δ. 496/74).  
 
 
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
     
7.1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 
προμηθευτή σ’ αυτόν και της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική 
απόφαση. 
7.2. Οι τυχόν ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την 
αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/07. 
 
 
7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
– ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
             7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας  
             και  ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα. Αυτός είναι υποχρεωμένος να  
             προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα ημερών από την    
             κοινοποίηση της ανακοίνωσης, προσκομίζοντας την απαραίτητη  εγγυητική   
             επιστολή καλής εκτέλεσης, και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής  
             αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 
             7.2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα στην  
             προθεσμία  που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση,  
             κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του   
             και από κάθε δικαίωμα που πηγάζει απ’ αυτήν με απόφαση του αρμοδίου  
             συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. 
             7.3. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον  
             δεν εκπληρώσει τις συμβατικές  του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν  
             παραδώσει το προβλεπόμενο είδος  μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο  
             παράτασης που του δόθηκε με την νόμιμη διαδικασία. Με την απόφαση για     
             έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις,   
             σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. Ενδεχόμενη τροποποίηση της    
               σύμβασης δεν αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

  7.4 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση  
όταν η μη  έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών  
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             υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Θεσσαλίας ή σε λόγους ανωτέρας  
             βίας, η επίκληση, η απόδειξη της οποίας γίνεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
 
8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
             8.1. ΄Ολες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων βάση του Δημοσίου Λογιστικού και    
             παρακράτηση φόρου εισοδήματος, με συντελεστή 4%. 
                       
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ. 
Για  την επιλογή  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή  αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 
 
 
 
 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο, θα συνεπάγεται 
την απόρριψη της προσφοράς.   

2. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις 
από τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες 
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που 
χαρακτηρίζονται από την παρούσα ως απαράβατοι  όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις 
και συνεπάγονται την  απόρριψη των προσφορών. 

3. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως  
      απαράδεκτη.  
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.  
5. Προσφορά στην οποία διαπιστώνεται ουσιώδης  απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
7. Προσφορές που το τίμημά  τους υπερβαίνει την  προϋπολογισθείσα δαπάνη 

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. 
8. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι 
ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων 
αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές 
απορρίπτονται.  

9. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου των προσφορών  προκύψουν 
απορρίψεις τους για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  

10. Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων 
(υποψηφίων αναδόχων). 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άδειες χρήσης λογισμικού της κατασκευάστριας εταιρείας Microsoft για χρήση των 
υπηρεσιών του ΤΕΙ/Θ (Campus Agreement). 
Οι άδειες χρήσης αφορούν την χρήση των παρακάτω προγραμμάτων: 
Οικογένεια προγραμμάτων MS Office (Αριθμός εγκαταστάσεων 500). 
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Λειτουργικό σύστημα MS Windows (Αριθμός εγκαταστάσεων 500). 
 
Περιγραφή τύπου αδειών Office: 2FJ-00005 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y 
Acdmc Ent 
 
Περιγραφή τύπου αδειών Windows: CW2-00001 WinEntforSA ALNG UpgrdSAPk OLV E 1Y 
Acdmc Ent 
 
 Οι ανωτέρω τύποι αδειών παρέχουν το δικαίωμα χρήσης νέων εκδόσεων 
προγραμμάτων που θα κυκλοφορήσουν κατά την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. 
To συμβόλαιο θα έχει ετήσια διάρκεια. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
Ποσότητα Τιμή μονάδας ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

1 

2FJ-00005 OfficeProPlusEdu 
ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc 
Ent 
 

 
500 

   
 
 
 

2 
CW2-00001 WinEntforSA ALNG 
UpgrdSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent 

 

 
500 

   

  

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Το συνολικό τίμημα σε Ευρώ ολογράφως και αριθμητικά   χωρίς ΦΠΑ. 
Το ποσοστό του ΦΠΑ επί τοις %. 
Στην προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του αναδόχου για 
την προμήθεια και δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο κόστος. 
 

 
  

                                                                       O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 
                                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
                                                                                       ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Επισημαίνεται ότι κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά 
ανάλογα με την προσφορά του αναδόχου 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού της κατασκευάστριας εταιρείας Microsoft για 
χρήση των υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ……………/2016 
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του ΤΕΙ Θεσσαλίας  
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
 

1. Το  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας που εδρεύει στην Περιφερειακή οδό Τρικάλων, 41110 Λάρισα, 
με  Α.Φ.Μ. 090136366, Γ΄ΔΥΟ Λάρισας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 
Παναγιώτη Γούλα, Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας και  

2. …………………………………………………………………………………. 
            
αφού ήρθαν στα γραφεία του ΤΕΙ συμφώνησαν και δέχτηκαν τα παρακάτω: 
 
Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που αναδείχτηκε  μειοδότης στον πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις             για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού 
της κατασκευάστριας εταιρείας Microsoft για χρήση των υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
αποτέλεσμα το οποίο εγκρίθηκε με το αριθμ.                          πρακτικό της Συνέλευσης του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει  την υποχρέωση να παραδώσει τα παρακάτω υλικά στην 
επιτροπή παραλαβής με τους παρακάτω όρους. 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού  

   
Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού της κατασκευάστριας εταιρείας Microsoft για χρήση 
των υπηρεσιών του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

  Οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας ή άλλη σχετική δαπάνη βαρύνει τον    
  ανάδοχο.  
  Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό μετά την οριστική παραλαβή   
  από την αρμόδια επιτροπή. 
  H διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια. 

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ. 12/2016 διακήρυξή μας και η προσφορά της 
αναδόχου. 
Κατάθεσε εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης του ποσού των                        
ευρώ. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μέχρι και της επιστροφής της.                       
   Το παρόν γράφτηκε σε τρία αντίγραφα και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                       2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
                                                                                         
 
  
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ 
             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
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