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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 587/2022 

 
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 
URL:               http://www.auth.gr 

β. Αριθμός Διακήρυξης: 587/2022 
γ. Είδος σύμβασης: Σύμβαση Προμήθειας  
δ. Είδος διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει 

την «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών Microsoft», με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

ε. Τίτλος διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ MICROSOFT» 
Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών Microsoft» 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV): 48000000-8-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής. 
στ. Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

ζ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. 

η. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 84.193,55€ χωρίς ΦΠΑ 
(104.400,00€ με ΦΠΑ 24%). 

θ. Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 19-12-2022 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 
23-12-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11:30 π.μ. 

ια. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

ιβ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υφίστανται. 

ιγ. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται σύμφωνα με 
το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, υπέρ του συμμετέχοντος, για ποσό 1.680,00€ (χιλίων εξακοσίων ογδόντα 
ευρώ) και θα είναι είτε αόριστης διάρκειας είτε θα ισχύει επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη. 
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 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 της υπηρεσίας αναφέρονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Ι της διακήρυξης αριθμ. 587/2022. 

http://www.auth.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΗΤ946Ψ8ΧΒ-ΣΕ4



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ •54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ •Τηλ. Κέντρο 2310996000 •www.auth.gr 

 

ιε. Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 8 μήνες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν συμφωνεί ο 
συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην Υπηρεσία. 

ιστ. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο του έργου 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ιζ. Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 0889 
σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, μετά την παράδοση και οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των ειδών.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης αριθμ. 587/2022. 
 

Θεσσαλονίκη, 23-11-2022 

 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

 

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου 
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