
 

 

            

ΛΑΡΙΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΩΝ 

 

ΑΓΑ: 4ΑΚΠ46914Κ-Φ 

ΑΡ. ΠΡΧΣ.: -212-         ΛΑΡΙΑ 28-02-2011  

     

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

«Τποζηήπιξη παπακολοωθηζηρ, διασείπιζηρ και ζςνηονιζμοω ηος εςπυπαφκοω 

ζςγσπημαηοδοηοωμενος έπγος LIFE09 ENV/GR/000296 «Adapting agricultural production to climate 

change and limited water supply»» 

ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 75.000,00€  

 

Σν ΣΔΗ Λάξηζαο, Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δξεπλψλ, ελεξγψληαο σο Αλαζέηνπζα Αξρή κε βάζε ηελ ππ. 

αξηζ. 86/22-02-2011 απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Δπηακεινχο Οξγάλνπ Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ, ιφγσ άγνλεο 

δηαδηθαζίαο (κία ζπκκεηνρή), απνθαζίδεη ηελ επαλάιεςε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, κε ηίηιν «Τποζηήπιξη παπακολοωθηζηρ, διασείπιζηρ και ζςνηονιζμοω ηος 

εςπυπαφκοω ζςγσπημαηοδοηοωμενος έπγος LIFE09 ENV/GR/000296 «Adapting agricultural 

production to climate change and limited water supply»». Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΥΙΛΙΑΓΧΝ ΔΤΡΧ (75.000,00 €), ην νπνίν είλαη θαη ην 

αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία ηξηάληα [30] εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε. 

    Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί: 

ην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

ε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο 

ε δχν ηνπηθέο Δθεκεξίδεο ηεο Λάξηζαο  

ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΣΔΗ [www.teilar.gr] 

Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε, 

ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 04/04/2011 θαη ϊπα 12:00μ.μ. ζηα Γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ 

Σαρ. Γ/λζε  : Πεπιθεπιακή  οδψρ  Σπικάλυν 

Σαρ. Κσδ. : 41110 Λάξηζα 

Σει.  : 2410-684705 

Fax : 2410-626396 

E-mail : kotitsa@teilar.gr 

Ζ Απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, ζε 

δεκφζηα ζπλεδξία, ζηηο 04/04/2011 και ϊπα 12:00μ.μ. ζηα Γξαθεία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ (ΔΛΚΔ).  



 

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΣΔΙ Λάπιζαρ 

ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

«Τποζηήπιξη παπακολοωθηζηρ, διασείπιζηρ και ζςνηονιζμοω 

ηος εςπυπαφκοω ζςγσπημαηοδοηοωμενος έπγος LIFE09 

ENV/GR/000296 «Adapting agricultural production to climate 

change and limited water supply»»  

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ 
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΔΙ Λάπιζαρ – Δπιηποπή Δκπαίδεςζηρ και Δπεςνϊν 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ – ΣΟΠΟ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Δλλάδα – Κωππορ – Δ.Δ. 

ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ  

Σαξινψμηζη καηά CPV:  
74141100-0 Τπηπεζίερ παποσήρ ζςμβοςλϊν ζε θέμαηα γενικήρ 
διασείπιζηρ 
74142100-7 Τπηπεζίερ διασείπιζηρ έπγυν, εκηψρ απψ επγαζίερ 

καηαζκεςήρ 

 ΣΤΠΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
Ανοικηψρ  διαγυνιζμψρ με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην ζςμθεπψηεπη 

πποζθοπά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηος έπγος ανέπσεηαι ζηο ποζψ 

ηυν εβδομήνηα πένηε σιλιάδυν  εςπϊ  (75.000,00 €) 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ Σο έπγο σπημαηοδοηείηαι απψ ΔΔ και Ίδιοςρ Πψποςρ 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ 
ΔΡΓΟΤ 

Απψ ηην ςπογπαθή ηηρ ωμβαζηρ μέσπι ηιρ 31 Αςγοωζηος 2014 

– Δκηιμϊμενη διάπκεια ζαπάνηα ηέζζεπιρ (44) μήνερ. 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η Αποζθπάγιζη ηυν Πποζθοπϊν θα γίνει ωζηεπα απψ ηην 

παπέλεςζη ηοςλάσιζηον ηπιάνηα (30) ημεπϊν απψ ηην 

ημεπομηνία Γημοζίεςζηρ ηηρ πποκήπςξηρ ζηον Δλληνικψ 

Σωπο 

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 
ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ 
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Γϊδεκα (12) ημέπερ ππιν απψ ηην εκπνοή ηηρ πποθεζμίαρ 

ςποβολήρ ηυν πποζθοπϊν (23/03/2011). 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ 
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 04/04/2011 και ϊπα 12:00μ.μ. 

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Γπαθεία ΔΛΚΔ ΣΔΙ Λάπιζαρ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

04/04/2011 και ϊπα 12:00μ.μ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ 
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟ ΦΔΚ ΓΖΜΟΗΩΝ 
ΤΜΒΑΔΩΝ 

04/03/2011 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ 
ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ 

04/03/2011 

 

Σπψπορ Λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος Γιαγυνιζμοω  

Η διάθεζη ηηρ διακήπςξηρ γίνεηαι απψ ηην έδπα ηος ΣΔΙ Λάπιζαρ θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κε courier. ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ courier, ην ΣΔΗ Λάξηζαο 

δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζε ηεο δηαθήξπμεο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθφ έληππν κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (φπσο επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), έηζη 



 

 

ψζηε ην ΣΔΗ λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε 

πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ’ απηήο. 

Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε 

παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηνλ Δ.Λ.ΚΔ. θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο 

θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ 

ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Παποσή Γιεςκπινίζευν επί ηηρ Γιακήπςξηρ 

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη θαη δψδεθα (12) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηελ 23-03-2011. Ο Δηδηθφο 

Λνγαξηαζκφο ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο 

θαη ζε φινπο φζνπο έρνπλ παξαιάβεη ηε δηαθήξπμε, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.  

ηην πεπίπηυζη ηηρ ηασςδπομικήρ αποζηολήρ, νη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ 

απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε  φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο, δειαδή 01/04/2011, ημέπα Παπαζκεςή. 

Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ, ππ’ φςε ηεο 

Πξντζηακέλεο θαο Δπαγγειίαο Κνηίηζα, Σει.: 2410684705, Fax: 2410626396.  

Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ. 

 

Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΩΠΟ 

 

ΘΔΟΓΩΡΟ Η. ΣΗΡΗΚΟΓΛΟΤ 

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΔΗ ΛΑΡΗΑ  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΩΝ  

ΣΟΤ ΣΔΗ  ΛΑΡΗΑ 

 


