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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά για τη προμήθεια :
α) εξοπλισμού, για τις ανάγκες Ακαδημαϊκών Τμημάτων και ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 39.175,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% από τον (ΚΑΕ 4121),
β) συσσωρευτών συστημάτων UPS, για τις ανάγκες της Κεντρικής Βιβλιοθήκης στο Βόλο, του Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα
και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Π.Θ., προϋπολογισμού 18.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% (ΚΑΕ 7123: 7.880,00€ και ΚΑΕ
1899: 10.120,00€) και
γ) λαμπτήρων για τις ανάγκες των κτιρίων του Π.Θ., προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% από
τον (ΚΑΕ 1292) και με γενικό σύνολο προϋπολογισμού 62.175,00€ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία (30) τριάντα ημερών, από την ανάρτηση της διακήρυξης στην πλατφόρμα του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και
απευθείας ανάθεσης 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.
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων στις 16-12-2016
Η περίληψη της διακήρυξης αυτή θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο στις 16-12-2016
Ημερομηνία ανάρτησης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. στις 16-12-2016 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 15:00:00.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 09-01-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών 14-01-2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 22:00:00
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 18-01-2017 ημέρα Τετάρτη και ώα 09:30:00
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 2% του προϋπολογισμού του κάθε είδους χωρίς Φ.Π.Α., με ημερομηνία λήξης της
εγγυητικής ένα μήνα μετά την λήξη της προσφοράς ήτοι με λήξη στις 19-6-2017.
Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι μέχρι με λήξη τις 19-5-2017. Δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΚΑΕ 4121, 7123α,1899α, 1292α
Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στο Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεως Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2) ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μια τοπική εφημερίδα στο Βόλο καθώς και στο site του Π.Θ. www.uth.gr:
στον σύνδεσμο «Διαγωνισμοί».
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.uth.gr και www.promitheus.gov.gr για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του
περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.
Για πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Αθανάσιος Φράγκου, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, κτίριο
Παπαστράτου στο Βόλο, τηλ. 24210-74690, fax: 24210-74613
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