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Προκήρυξη σύμβασης
Προμήθειες
Οδηγία 2004/18/ΕΚ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
265 04 Ρίο Πατρών
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2610969066
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610997349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: www.upatras.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για
τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα)
προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.3)

Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

I.4)

Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης
II.1)
Περιγραφή
II.1.1)

Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Προμήθεια συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών, για το έτος
2017.

II.1.2)

Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες
Αγορά
Κωδικός NUTS EL632

II.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση

II.1.4)

Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
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II.1.5)

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Προμήθεια συστημάτων Η/Υ και παρελκόμενων, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών, για το έτος
2017.

II.1.6)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

II.1.7)

Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)

II.1.8)

Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα

II.1.9)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2)

Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης

II.2.1)

Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 36 610,52 EUR.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 36 610,52 EUR

II.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι

II.3)

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
σε ημέρες: 60 (από την ανάθεση της σύμβασης)

2/5

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 1
Ονομασία: Ειδικός υπολογιστικός εξοπλισμός.
1)
Σύντομη περιγραφή
Ειδικός υπολογιστικός εξοπλισμός.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

3)

Ποσότητα ή έκταση
3
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 4 500,00 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 2
Ονομασία: Οπτικά μέσα.
1)
Σύντομη περιγραφή
Οπτικά μέσα.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

3)

Ποσότητα ή έκταση
122
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 376,10 EUR
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4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 3
Ονομασία: Αποθήκευση.
1)
Σύντομη περιγραφή
Αποθήκευση.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

3)

Ποσότητα ή έκταση
295
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 21 905,40 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 4
Ονομασία: Καλώδια - ανάπτυξη.
1)
Σύντομη περιγραφή
Καλώδια - ανάπτυξη.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

3)

Ποσότητα ή έκταση
365
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 5 692,50 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 5
Ονομασία: Λοιπός εξοπλισμός ειδικών απαιτήσεων.
1)
Σύντομη περιγραφή
Λοιπός εξοπλισμός ειδικών απαιτήσεων.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

3)

Ποσότητα ή έκταση
8
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 079,42 EUR

4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 6
Ονομασία: Λοιπός εξοπλισμός παρουσιάσεων, ειδικών απαιτήσεων.
1)
Σύντομη περιγραφή
Λοιπός εξοπλισμός παρουσιάσεων, ειδικών απαιτήσεων.
2)

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
30230000, 30237200

3)

Ποσότητα ή έκταση
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11
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 2 057,10 EUR
4)

Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση

5)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)

Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας.

III.1.2)

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:

III.1.3)

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

III.1.4)

Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι

III.2)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.2.1)

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Απαιτείται η
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

III.2.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα

III.2.3)

Τεχνική ικανότητα

III.2.4)

Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.3)

Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών

III.3.1)

Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.3.2)

Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Είδος διαδικασίας
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτός

IV.1.2)

Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να
συμμετάσχουν

IV.1.3)

Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.2)

Κριτήρια ανάθεσης

IV.2.1)

Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή

IV.2.2)

Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.3)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.3.1)

Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
11/18

IV.3.2)

Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

IV.3.3)

Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου

IV.3.4)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
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25.7.2018 - 18:00
IV.3.5)

Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους
υποψηφίους

IV.3.6)

Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.3.7)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 180 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.3.8)

Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 30.7.2018 - 11:00
Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Νόμιμοι
εκπρόσωποι.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Α.Ε.Π.Π.
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)

Υποβολή προσφυγών

VI.4.3)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
15.6.2018
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