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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την 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. 24%

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.
Απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί στο 5% προ Φ.Π.Α. στην προσφερόμενη τιμή.
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016
Γίνονται δεκτές προσφορές ανά είδος για ένα ή περισσότερα είδη για τα Τμήματα Α έως Η.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των ειδών των Τμημάτων Θ και Ι
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 4-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 και οι προσφορές θα κατατεθούν στη
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Π.Θ., κτίριο Παπαστράτου, 3 ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 05-07-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, και θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών του Π.Θ. 1ος όροφος επί της οδού Αργοναυτών και Φιλελλήνων στο Βόλο, Τ.Κ. 38221 από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού.
Υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών του Π.Θ. , υπεύθυνος Αθανάσιος Φράγκου, τηλ.
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