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Σέρρες, 01-10-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 4151

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 22/2018
Για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων
(desktop) προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» (CPV:30213100-6,30213300-8), συνολικού
προϋπολογισμού εκατόν σαράντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών
(141.249,37€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 113.910,78€ και Φ.Π.Α. 24%
27.338,59€).
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας,
Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες
Τηλέφωνα: (23210)49103, (23210)49106, (23210)49156, FAX: (23210)46556
E-mail: prom@teicm.gr
Website: www.teicm.gr
2. Αριθμός Διακήρυξης: 22/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 64673)
3. Είδος σύμβασης: «Προμήθεια φορητών (laptop) και επιτραπέζιων (desktop) προσωπικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών ΔΕΠ,
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Ιδρύματος για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
πληροφορικής.
Ειδικότερα τα προς προμήθεια είδη έχουν όπως ο παρακάτω πίνακας:
Α/Α Περιγραφή
Είδους

Τύπος Ποσότητα

Τιμή
Προϋπολογισμός
μονάδος
χωρίς Φ.Π.Α

1

Φορητός Η/Υ 30213100-6 Τεμ.

109

1.008,06

2

Επιτραπέζιος 30213300-8 Τεμ.
Η/Υ

4

1.008,06

ΣΥΝΟΛΟ

4.

CPV

Τεμ.

113

Φ.Π.Α.
24%

109.878,54 26.370,85
4.032,24

Προϋπολογισμός
με Φ.Π.Α
136.249,39

967,74

4.999,98

113.910,78 27.338,59

141.249,37

Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού
άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη του διαγωνισμού, αλλά στην
περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε είδους και για το σύνολο των τυχόν υποειδών κάθε είδους για το
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οποίο συμμετέχουν και εντός του επιμέρους προϋπολογισμού του κάθε είδους. Προσφορά η οποία
θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους ή για μέρος μόνο των τυχόν
υποειδών αυτού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προϋπολογισμός: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε 71.7123.01 του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ΄
αριθμ. πρωτ.:3878/17-09-2018 (Α/Α375) απόφαση δέσμευσης πίστωσης συνολικού ύψους εκατόν
σαράντα μία χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (141.249,37€)
(ΑΔΑ:ΩΧΦ8469143-ΝΥΨ, ΑΔΑΜ:18REQ003695873 2018-09-17).
6. Διάθεση εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση: α) www.teicm.gr και β) Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
Τετάρτη, 31-10-2018 και ώρα 15:00
8. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Συστήματος. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06-11-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας,
Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, κτίριο «Διοίκηση», 1ος
όροφος, γρ. 3-αίθουσα δημοπρασιών.
9. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα
ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
10. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
11. Εγγυήσεις συμμετοχής
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το αναλογούν ποσό της εγγύησης
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος που θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ θα
καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. εάν η προσφορά αφορά το σύνολο
των προς προμήθεια ειδών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένα μόνο από τα είδη του
διαγωνισμού, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός
Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων είδους/ειδών.
12. Ισχύς προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
14. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια
υπηρεσία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Μισθοδοσίας,
Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας, στα τηλέφωνα (23210)49103, (23210)49106,
(23210)49156, FAX: (23210)46556, e-mail: prom@teicm.gr
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ
Καθηγητής
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