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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13/2018
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (άνω των
ορίων) σχετικά με την «Προμήθεια

εξοπλισμού για τις ανάγκες της Σχολής

Εφαρμοσμένων Τεχνών (Σ.Ε.Τ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο
συνολικός προϋπολογισμός είναι 52.741,93 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 65.399,99 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι 14/09/2018 και ώρα
15:00 μ.μ., η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 20/09/2018 και ώρα
13:00 μ.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος 62347) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η υπ’ αριθμ. 13/2018 διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Διευκρινήσεις και απαντήσεις των ερωτημάτων που θα προκύψουν θα παρέχονται μόνο μέσω
της προβλεπόμενης διαδικασίας του ΕΣΗΔΗΣ.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
που ανέρχεται στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για το
σύνολο του έργου που πρόκειται να εκτελεστεί, είτε για κάθε είδος που συμμετέχουν σε
περίπτωση μερικής εκτέλεσης. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Οι προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση γίνεται
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από VASILEIOS
KARDASIS
Ημερομηνία:
2018.07.31
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από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Έργου ΠΔΕ 2014/ΣΕ54600051
«Προμήθεια εξοπλισμού για τις κτιριακές και ερευνητικές εγκαταστάσεις και υποδομές του
Ε.Α.Π.», (ΠΚ 1997ΣΕ04600009)). Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει με την οριστική
παράδοση τους. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της.
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 38000000-5, 30194600-1, 32333200-8, 32353000-2, 31518100-1,
30213500-0, 31527260-6, 30213000-5, 38651000-3, 38651600-9.
Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.:

26/07/2018.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 31/07/2018.
Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΚΗΜΔΗΣ: 31/07/2018.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο:

03/08/2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους
παραρτημάτων δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του ΕΑΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, ήτοι από την Πάροδο Αριστοτέλους 18 – Περιβόλα Πατρών (Κτίριο Β, Α’ όροφος,
Νότια Πτέρυγα), ΤΚ 263 35 Πάτρα, τηλ 210 9097243, 2610 367659, από Δευτέρα έως και
Παρασκευή και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.eap.gr
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Ζερεφό Στυλιανό,
τηλ. 2610 367677, email: zerefos@eap.gr.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ

Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης
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