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H Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας προκηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο 
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη µόνο τιµή, µε αντικείµενο την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Προµήθειες 
Υλικών Άµεσης Ανάλωσης» της Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ– ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ» του ΕΠΕ∆ΒΜ µε κωδικό MIS 383555, που 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο – ΕΚΤ) και από 
Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013. Κωδικοί CPV: 33696300-8, 03120000-8, 33696500-0, 
38437000-7, 33192500-7, 38519650-7, 38434510-4, 33696600-1, 33793000-5, 38437110-1, 
24931250-6, 24111700-2, 38951000-6, 24931250-6, 38950000-9, 33696500-0, 18424300-0, 
33696500-0, 33140000-3, 24900000-3, 33790000-4, 38000000-5, 39831200-8, 42912300-5, 
18141000-9, 33772000-2, 33721100-1, 03419000-0, 15411100-3, 44800000-8, 03422000-4, 
24910000-6, 33698100-0, 42122000-0, 44619400-6, 44618400-9,  42418500-4, 44832000-1, 
24457000-2, 24920000-9, 31711131-0, 31230000-7, 31321600-8, 31321300-5, 38636100-3, 
CB03-0. Προϋπολογισµός προµήθειας: 82.990,78€ (ογδόντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 
ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά) πλέον Φ.Π.Α (23%) 19.087,88€ (δέκα εννέα χιλιάδες ογδόντα 
επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά), δηλαδή συνολικά 102.078,66 € (εκατόν δύο χιλιάδες 
εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά). Τόπος παράδοσης των ειδών είναι (κατά 
περίπτωση) οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Θεσσαλίας (Λάρισα) και το Τµήµα Σχεδιασµού και 
Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου, Β. Γρίβα 11, τ.κ. 43100, Καρδίτσα. 
 
∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι α] όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά 
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για 
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη - µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/1997),  β] συνεταιρισµοί  γ] ενώσεις προµηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ] κοινοπραξίες προµηθευτών, κοινοπραξίες και ενώσεις 
προσώπων µέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως αναφέρονται ως άνω, ενώ η 
διάρκεια του έργου (χρόνος παράδοσης) είναι δύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. H 
διάρκεια της σύµβασης είναι δύο (2) µήνες µε αντικείµενο την προµήθεια υλικών άµεσης ανάλυσης 
στο πλαίσιο εκτέλεσης του ερευνητικού υποέργου 22 «Προµήθειες Υλικών Άµεσης Ανάλωσης» της 
Πράξης Ε.Σ.Π.Α. «Αρχιµήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λάρισας», µε κωδικό 
Πράξης  ΟΠΣ 383555. Η εγγύηση συµµετοχής υπολογίζεται ως το ποσοστό 5% επί του 
τµηµατικού προϋπολογισµού µε ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εκάστοτε προσφερθέντα από τον 
υποψήφιο ανάδοχο είδη. 
Η διάθεση του κείµενου της διακήρυξης (η οποία έχει δηµοσιευτεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και στο Εθνικό τυπογραφείο στις 
14/03/2014), γίνεται από τον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
[http://www.teilar.gr/prokirixeis.php?cid=1] ή από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών µε 
παραλαβή είτε αυτοπροσώπως είτε µε courier µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων. Επίσης 
δηµοσιεύτηκε σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, σε δύο τοπικές Εφηµερίδες της Λάρισας και 
αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του ΤΕΙ Θεσσαλίας σύµφωνα µε το Ν. 3861/2010 ΦΕΚ 
112/Α/13.7.2010. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι 
παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο. Γίνονται δεκτές 
προσφορές ανά είδος για την κατηγορία ειδών του πίνακα Α και ανά ενότητα (πίνακα) για τις 
κατηγορίες ειδών των πινάκων Β και Γ. Οι προσφορές δε θα ξεπερνούν τον εκάστοτε τµηµατικό 
προϋπολογισµό. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ εναλλακτικές 
προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.  
 

ΑΔΑ: ΒΙΚ546914Κ-1ΕΟ



Σελίδα 2 από 2 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών (στα Γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα, 41 110), οι οποίες πρέπει να έχουν ισχύ 120 ηµέρες από την επόµενη 
της διενέργειας του διαγωνισµού, είναι η 14/04/2014 και ώρα 14:00, επίσης ηµεροµηνία και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των 
υποψηφίων και των εκπροσώπων τους εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπο µε το 
αντίστοιχο παραστατικό εκπροσώπησης.     
 
∆ιευκρινήσεις επί της διακήρυξης παρέχονται µετά από γραπτό αίτηµα, µέχρι και 12 ηµέρες πριν 
από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Ο Ειδικός Λογαριασµός θα απαντήσει 
σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους 
όσους έχουν καταθέσει το έντυπο παραλαβής της διακήρυξη, το αργότερο 6 ηµέρες πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Κανείς υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Ειδικού Λογαριασµού. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Βασίλειος Κυριατζής, τηλ.: 2410 684 734, Fax: 2410 626 396,  
E-mail: elke_procurement@teilar.gr 
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