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ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ ΠΡΟ ΚΗΡΥΞΗΣ  
Συ νοπτ ι κού  (Πρ όχε ιρ ου)  Δ ιαγω νισμού  

γ ια  την  προμήθε ια  ηλε κτρ ονι κού  κα ι  λο ι πού  εξ οπλ ισ μού  γ ια  τ ι ς  α νάγκε ς  
τ ου  Προγράμματ ος  «Ετήσι ο  Πρόγραμμα  Πα ιδαγωγ ικής  Κατάρτ ι σης  

( Ε .Π. Π ΑΙ .Κ . )  κα ι  Πρ όγραμμα  Ειδ ί κευσ ης  στ ην Συμβουλευτ ι κή  κα ι  τ ον 
Προσα νατ ολ ισμό (Π .Ε . ΣΥ. Π. )  γ ια  το  ακαδ ημα ϊκό  έ τος  2016 - 17» ,  με  κρ ι τήρ ι ο  
α νάθεσ ης  την πλέ ον  συμφέ ρουσα από ο ικονομι κή  ά ποψη πρ οσφ ορά μόνο  

βά σε ι  τ ιμής .  
 

1. Αναθέτουσα αρχή: Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) - Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, 
τηλ.: 2102896883, Fax: 2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog03@aspete.gr. 

2. Προϋπολογισμός: : Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 49.085,00€, πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι ποσού 60.865,40€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(CPV: 30213300-8, 30213000-5, 30232110-8, 

30232150-0, 32333200-8, 30237410-6, 30237460-1, 30232000-4, 30231000-7, 32324000-0). 
3. Περιγραφή - Αντικείμενο της Προκήρυξης: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την 

προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 
(Π.Ε.ΣΥ.Π.)». 

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, είτε ανά ομάδα 

ειδών, είτε για το σύνολο των ομάδων ειδών. 

5. Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή 
Ενώσεις/Κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος 
Διαγωνισμού. 
Δε γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς για υπηρεσίες του 
Ελληνικού Δημοσίου. 

7. Διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης: Όσοι παραλάβουν το τεύχος της Προκήρυξης από το διαδικτυακό 
τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ (www.aspete.gr) θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, φαξ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eidlog03@aspete.gr έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποσταλεί τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. 
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος και από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες από 20/04/2017. Η παραλαβή του τεύχους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 
ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 02/05/2017, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 13:30 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

9. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Παροχή εγγράφων – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός 
Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλ.: 2102896883, Fax: 
2102835647, ηλεκτρονική διεύθυνση: eidlog03@aspete.gr. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών 

 
Ιωάννης Σαριδάκης 

 

 

mailto:eidlog03@aspete.gr
http://www.aspete.gr/
mailto:eidlog03@aspete.gr
mailto:eidlog03@aspete.gr
ΑΔΑ: ΩΩΗΚ46Ψ8ΧΙ-ΓΒΣ


		2017-04-12T13:18:25+0300
	Athens




