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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Πανεπιστημιούπολη Σερρών αφού έλαβε υπόψη:
Toν N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Την παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06.12.2016) «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και
λοιπές διατάξεις».
Το άρθρο 107 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ. Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,
Τον Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις».
Την αριθμ. 19407/Ζ1/11.02.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 106/ τ.ΥΟΔΔ /14.02.2020), για τη Συγκρότηση
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος .
Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/19.02.2020 (ΦΕΚ 550/τ.Β΄/20-02-2020) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.».
Το με Αριθ. Πρωτ. ΔΦ.2.2/8985/18-06-2020 αίτημα για την προμήθεια : «Υλικά τοποθέτησης
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προτζέκτορα σε αίθουσες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και
Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)».

Την με Αριθ. Πρωτ. 487/03.07.2020 (Α/Α 487) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το
οικονομικό έτος 2020 με ΑΔΑ:ΨΩ3Ζ46ΨΖ3Π-ΒΜΞ, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό
προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 1000.1429Α- Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων με το ποσό των 799,80 €.

8.

καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια:
«Υλικά τοποθέτησης προτζέκτορα σε αίθουσες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)», συνολικού προϋπολογισμού 799,80 € (καθαρό
ποσό 645,00 ευρώ +24% ΦΠΑ).
Η δαπάνη βαρύνει των τακτικό προϋπολογισμό και τους ΚΑΕ 1429Α.
Τακτικός Προϋπολογισμός

 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Κ.Α.Ε 1429Α επτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ και ογδόντα λεπτά (799,80€ ]
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κωδικός CPV: 45317000-2 (Άλλες εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)
42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός)
31681000-3 (Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα)
Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής ανά ομάδα
Αντικείμενο της προμήθειας
Α/Α

Περιγραφή

Υλικά τοποθέτησης
προτζέκτορα,
επανατοποθέτηση
οθόνης και νέων
καλωδιώσεων.
Φυσητήρας ηλεκτρικός
600W με ρύθμιση
στροφών
Πολύμπριζο
ασφαλείας με
διακόπτη και
προστασία
υπέρτασης,
τουλάχιστον 4
θέσεων Schuko, 3 μ
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Ποσότητα

Μονάδα
μέτρησης

4

Προμήθεια

1

Προμήθεια

5

Προμήθεια

Προϋπολογισμό Συνολικό
ς χωρίς Φ.Π.Α
ς
Προϋπολ
(μονάδας)
ογισμός

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικός
Προϋπολογισ
μός με Φ.Π.Α

130,00 €

520,00 €

124,80 €

644,80 €

50,00 €

50,00 €

12,00 €

62,00 €

15,00€

ΣΥΝΟΛΟ

75,00 €

18,00 €

93,00 €

645,00€

154,80€

799,80

Περιγραφή της υπηρεσίας (και των τυχόν όρων/υποχρεώσεων αυτής) :
Πίνακας με Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των αγαθών που ζητούνται:
Ομάδα
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Όλα τα παρακάτω υλικά και εργασίες αναφέρονται μία φορά αλλά απαιτούνται εις τετραπλούν για τέσσερις
(4) εγκαταστάσεις.
Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίου HDMI 1.4 15m male-to-male
Προμήθεια τοποθέτηση καλωδίου VGA 15m male-to-male
Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης προβολέα (από κράμα αλουμινίου, να αντέχει προβολείς μέχρι 15 kg και να
είναι κατάλληλη για επίπεδες και κεκλιμένες οροφές, μαζί με όλα τα υλικά εγκατάστασης.)
Προμήθεια καλωδίου HDMI 1.4 3m male-female
Προμήθεια καλωδίου VGA 3m male-female
Τοποθέτηση καναλιού 15m
Οι απαραίτητοι αναμεταδότες σήματος HDMI
Περιλαμβάνεται η υποχρέωση εγκατάστασης των υλικών στις θέσεις που θα υποδειχθούν από το Τμήμα και
περιλαμβάνει και την τελική τοποθέτηση υφιστάμενου προτζέκτορα, πιθανή επανατοποθέτηση υφιστάμενης
ηλεκτρικής οθόνης.
Φυσητήρας ηλεκτρικός 600W με ρύθμιση στροφών για συντήρηση υπολογιστών και προβολέων
4 πολύμπριζα ασφαλείας με διακόπτη και προστασία υπέρτασης, τουλάχιστον 4 θέσεων Schuko, 3 μ

Δικαίωμα συμμετοχής – Λοιποί όροι
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Χρόνος Παροχής Προμήθειας:
Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας θα είναι από την κοινοποίηση στον
2

ανάδοχο της απόφασης ανάθεσής με FAX ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για χρονικό
διάστημα ενός (1) μηνός . Στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην
πόλη των Σερρών
Υπεύθυνος Παραλαβής/Επίβλεψης εργασιών:

Αβραάμ Πατσιάκος, μέλος ΕΔΙΠ Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στον κ.Πατσιάκο Αβραάμ τηλέφωνο 23210-49370 (e-mail: apats@teiser.gr)
Φάκελος Προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές Πανεπιστημίο
Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες, μέχρι και την Τρίτη 15-092020 και ώρα 12:00
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια: «Υλικά τοποθέτησης προτζέκτορα σε αίθουσες του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη 15-09-2020 και ώρα
12:00
Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.
O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
Δημήτριος Μπαντέκας
Καθηγητής
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Σφραγίδα Επιχείρησης)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε. -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
Για την προμήθεια: «Υλικά τοποθέτησης προτζέκτορα σε αίθουσες του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)»
Α/Α
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Περιγραφή

Υλικά τοποθέτησης
προτζέκτορα,
επανατοποθέτηση
οθόνης και νέων
καλωδιώσεων.
Φυσητήρας ηλεκτρικός
600W με ρύθμιση
στροφών
Πολύμπριζο
ασφαλείας με
διακόπτη και
προστασία
υπέρτασης,
τουλάχιστον 4
θέσεων Schuko, 3 μ

Ποσότητα

Μονάδα
μέτρησης

4

Προμήθεια

1

Προμήθεια

5

Προμήθεια

Προϋπολογισμός Συνολικός
Προϋπολο
χωρίς Φ.Π.Α
γισμός
(μονάδας)
Χωρίς
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

Συνολικός
Προϋπολογισμός
με Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

Στην ανωτέρω προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις
Σύνολο προσφοράς με Φ.Π.Α.:
…………………………………………………………………………………………………………………………..(ολογρά
φως)
Ημερομηνία :
Ο Προσφέρων

(υπογραφή – Σφραγίδα)
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