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Ημερομηνία 27-12-2019
Αριθμ. Πρωτ.:32004/19/ΓΠ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την
προμήθεια i) ποικίλου εξοπλισμού, ii) ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών, iii) εργαστηριακών ειδών, iv)
χημικών αναλωσίμων και v) αδειών “VeeamBackup and Replicationstandard per-socketeducationperpetual” για τις
ανάγκες των Ακαδ. Τμημάτων και των Τμημάτων Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού
προϋπολογισμού εκατό πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ
λεπτών(152.998,48€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. 123.385,87€). Αρ. πρωτ.
Διακήρυξης 32002/18/ΓΠ/27.12.2019 ΑΔΑΜ:19POC006107619 2019-12-27).
Για όλες της Ομάδες του διαγωνισμού Α,Β, Γ, Δ και Ε, οι προσφορές γίνονται δεκτές ανά είδος χωριστά.
Οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά, έχουν την δυνατότητα
συμμετάσχουν για τα είδη μίας ή περισσοτέρων Ομάδων του διαγωνισμού.

να

Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να υποβάλλουν προσφορά σε ένα ή περισσότερα είδη μίας Ομάδας
ή Ομάδων.
Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφορών, χρήσιμο θα ήταν ο κάθε οικονομικός προσφέρων να
δηλώνει την Ομάδα ή τις Ομάδες στην οποία συμμετέχει εμπεριέχοντας σε αυτήν ή σε αυτές το/τα
προσφερόμενο/α είδος/η.
Λόγω του ότι οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές του ανά είδος σε κάθε μια
από τις ομάδες και επειδή ο αριθμός των ειδών είναι πολύ μεγάλος, οι συντελεστές βαρύτητας δεν θα
αποτυπωθούν στο σύστημα. Θα αξιολογηθούν από τους εμπειρογνώμονες και θα αποτυπωθούν στο
σχετικό Πρακτικό αξιολόγησης.
Η Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα τους ΚΑΕ 4121 και
4122 του έτους 2018 (ποσού 48.428,48€ με Φ.Π.Α 24%) τον ΚΑΕ 4121 του έτους 2019 (ποσού 37.850,00 με Φ.Π.Α.
24%) και τον ΚΑΕ 7123 έτους 2019 (ποσού 66.720,00με Φ.Π.Α. 24%).
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 είκοσι επτά (27) ημέρες από την ημερομηνία
δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 23-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00:00 μ.μ.
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 29-01-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00.
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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 είκοσι επτά (27) 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 2421074508, 24210-74577.
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