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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ.: 31998/19/ΓΠ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ
382 21 ΒΟΛΟΣ
Πληρ.: Αμαλία Κριτσάκη, Τηλ.: 24210-74556
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη) για την προμήθεια
επίπλων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού
εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (124.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και εκατό χιλιάδων
ευρώ (100.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α.24% (αρ. πρωτ. Διακήρυξης 31997/19/ΓΠ/27.12.2019).
Ο προϋπολογισμός βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και τον ΚΑΕ
7111.
Επισημαίνεται ότι:
1. Ο κάθε οικονομικός φορέας υποβάλλει για το σύνολο των ειδών του Τμήματος.
2. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μέρος των ειδών του Τμήματος της οικείας διακήρυξης.
3. Ο μέγιστος αριθμός Τμημάτων της σύμβασης που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε
τέσσερα (4).
4. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος, τις οποίες υποχρεούται να συμπληρώσει και
να αποδεχτεί ο οικονομικός φορέας, επί ποινή αποκλεισμού. Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Οι πίνακες excel των τεχνικών προδιαγραφών αποτελούν και τον πίνακα συμμόρφωσης του κάθε υπό
προμήθεια είδους, συνεπώς πρέπει να συμπληρωθούν από τους οικονομικούς φορείς, να τυπωθούν (για την
έντυπη υποβολή τους), να αναρτηθούν ηλεκτρονικά σε αρχείο .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένοι (για την
ηλεκτρονική υποβολή τους) στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς μαζί με τις αναφερόμενες παραπομπές
(τεχνικά φυλλάδια, prospectus κ.λ.π) επί ποινή αποκλεισμού. Η μη υποβολή τους θα αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
6. O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να περιέχει κανένα
οικονομικό στοιχείο.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εκπαίδευση.
Η ελάχιστη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται στις τριάντα εννέα (39) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ είναι η 03-02-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα
22:00:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov. του ως
άνω συστήματος, την 07-02-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.Promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα
από κανονική προθεσμία τριάντα εννέα (39) ημερών, από την ημερομηνία (ηλεκτρονικής) ανάρτησης της
διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και προμηθειών, ειδών, υλικών υπηρεσιών (εφεξής: «Επιτροπή Διαγωνισμού») του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και τα αρμόδια προς τούτο πιστοποιημένα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα
24210-74556 (κα Αμαλία Κριτσάκη για πληροφορίες Διακήρυξης) & 24210-74577 (κα Αθανασία Χαραλαμπή, για
πληροφορίες ΕΣΗΔΗΣ, χειρίστρια ηλεκτρονικού διαγωνισμού).
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