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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 466/2019
α. Αναθέτουσα Αρχή:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Πανεπιστημιούπολη, κτίριο «Κ. Καραθεοδωρή»
Σημείο Επαφής:
Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή»
Τηλέφωνο:
0030 2310 996871
FAX:
0030 2310 996907
URL:
http://www.auth.gr
β. Αριθμός Διακήρυξης: 466/2019
γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
δ. Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής.
ε. Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Προμήθεια και
εγκατάσταση Οδοντιατρικών Μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ»
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια είκοσι (20) οδοντιατρικών
μονάδων για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ.
στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες
από την υπογραφή της.
ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ekouliak@ad.auth.gr.
η. Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 112.903,22 € χωρίς ΦΠΑ (140.000,00 € με ΦΠΑ 24%).
θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 4-11-2019, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 23.59:59.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
ι. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα
αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά στις 8-11-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016.
ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: δεν υπάρχουν.
ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ανέρχεται σε ποσό 2.000,00€ και θα πρέπει να ισχύει μέχρι τις 8-8-2020.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης, του Ε.Ο.Χ. και στα κράτη
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν
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σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή της Αλλοδαπής θα πρέπει
να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
ιδ. Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του συμβατικού
αντικειμένου αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες
για 8 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές.
ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται
από το έργο Επιστημονικός Εξοπλισμός ΑΠΘ 201454600024 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών της σύμβασης
και οριστικής παραλαβής τους.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
ιη. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 1-10-2019
Θεσσαλονίκη, 2-10-2019
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Εσωτερική Διανομή
Τμήμα Προμηθειών
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Χαράλαμπος Ν. Φείδας
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

