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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο απόΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο
ΘεσσαλίαςTSIGKLIFYSIS
διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια : : α) Πεντακοσίων δέκα οκτώ (518)
THOMAS
ανακλινόμενων
καθισμάτων από 2018.07.05
πολλαπλά μορφοποιημένα
φύλλα οξιάς συνολικού πάχους 11χιλ. λουστραρισμένα στο φυσικό τους χρώμα με
Ημερομηνία:
14:47:06
EEST
σταθερό έδρανο
γραφής και β) Τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ανακλινομένων καθισμάτων με επίστρωση αφρώδους πολυουρεθάνης
ταπετσαρισμένες με βραδύκαυστο ύφασμα και δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρωμάτων με σταθερό έδρανο, συνολικού προϋπολογισμού
διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (258.534,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων
είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (320.582,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Κωδικός CPV: 39110000-6.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο του έργου.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 7111α του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης
της προκήρυξης σύμβασης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 60 και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 67.
Επιλογή της διαδικασίας διενέργειας είναι σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.
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 εννιά (29) 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
Ημερομηνία Αποστολής της προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.

29/6/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ

29/6/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψης (ανάρτηση) στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

29/6/2018

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο

29/6/2018

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

29/6/2018

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών

4/7/2018
29/7/2018
2/8/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 2421074567,74690,74577.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
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