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Βαθμός Ασφαλείας
Καλαμάτα 29 Νοεμβρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 4214

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την προμήθεια 65 μνημών RAM
(CPV 30236110-6)
Το ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», ειδικά το
άρθρο 118 περί απευθείας ανάθεσης σύμβασης,
2. Την υπ’ αριθμ. 566/2018 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (ΑΔΑ 7Y5846914O-ΜΦΧ)
3. Την υπ΄ αριθμ. 17/10-10-2018 (θέμα 5.3) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου,
Προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας 65 μνημών RAM για την
αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ
Πελοποννήσου στη Σπάρτη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ΄
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Προϋπολογισμός: τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά
(€3.951,61) χωρίς το ΦΠΑ, (4.900,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός ή ένωση
προμηθευτών, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του
οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73
και 74 του Ν. 4412/2016, το οποίο δηλώνεται σε Υπεύθυνη Δήλωση.
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:00, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Κλαδάς – Κτήριο Βαλιώτη,
23100 Σπάρτη, υπόψη κου Βασίλειο Καραμπάτσου.
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Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
1. ΣΥΝΤΑΞΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου
πρέπει να
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (ΤΕΙ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Κλαδάς – Κτήριο Βαλιώτη,
23100 Σπάρτη),
 Το θέμα της Πρόσκλησης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την
προμήθεια 65 μνημών (RAM),
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης (4214/29-11-2018).
 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, θα συνοδεύεται (εξωτερικά του φακέλου
προσφοράς) από αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που
επισυνάπτεται (Υπόδειγμα Β΄).
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1996, στην οποία να δηλώνεται ότι α) δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 και β) εφόσον επιλεγεί ανάδοχος,
δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, εντός 15 ημερών.
2. Η οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο το έντυπο
οικονομικής προσφοράς το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Υπόδειγμα
Α΄),
3. Τεχνική προσφορά, στην οποία θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συμμόρφωσης
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Υπηρεσία διενέργειας της διαδικασίας
ανάθεσης.
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει της τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σύγκριση θα
γίνει επί των τιμών προ ΦΠΑ. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα γίνει βάσει της χαμηλότερης συγκριτικής τιμής.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας, αποδεκτών με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, προσφορών για το σύνολο των
ειδών με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση, παρουσία των υποψηφίων
αναδόχων που μειοδότησαν.
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Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές,
εκτός αν α) αυτές θεωρηθούν ως ευνοϊκές για το ΤΕΙ Πελοποννήσου ή β) κρίνονται
επουσιώδεις.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις
δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από
έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.
Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και τη σύνταξη του πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με email ή φαξ τους
υποψήφιους οικονομικούς φορείς για τα αποτελέσματα. Ο οικονομικός φορέας που θα
επιλεγεί ως υποψήφιος ανάδοχος έχει την υποχρέωση εντός δέκα πέντε (15) ημερών να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
του από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και
του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση αφορά στους
διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) η
υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση (άρθρο 80 παρ. 2
του Ν. 4412/2016)
4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την απόφαση ανάθεσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. Η σύμβαση περιλαμβάνει
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, καθώς
και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση
την απόφαση ανάθεσης, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Προσφορά,
κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Ο υποψήφιος στον οποίο ανατίθεται το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επίδοση της απόφασης ανάθεσης, να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν
αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
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4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΤΕΙ Πελοποννήσου, το
λογαριασμό «Υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΙ
Πελοποννήσου» με κωδικό ΣΑΕ 2015ΣΕ54300000 (ΚΑΕ 9329-1), του έτους 2018.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών από το δικαιούχο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Δαπανών & ΚΠΣ.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις: α) 0,06% επί της αξίας πλέον ΦΠΑ, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
4013/2011 όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 5143/2014 (ΦΕΚ Β΄/3335/2014) και
τροποποιήθηκε από το Ν. 4412/2016, και β) 0,06% επί της αξίας πλέον ΦΠΑ, υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του
ν. 4412/2016.
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε
τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
5. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά, στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. στη διεύθυνση Κλαδάς – Κτήριο Βαλιώτη, 23100
Σπάρτη, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής
του ΤΕΙ η οποία θα ελέγχει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάσσει
σχετικό πρακτικό.
6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
απαιτήσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που
παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και
τις προδιαγραφές της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των
προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
8. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Παροχή πληροφοριών: πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου στη Σπάρτη στο τηλέφωνο
27310 82240, κος Βασίλειος Καραμπάτσος.
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Τρόπος λήψης εγγράφων: Η διάθεση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς
και του εντύπου οικονομικής προσφοράς γίνεται από τις ιστοσελίδες του ΤΕΙ
Πελοποννήσου http://www.teikal.gr/ & http://www.cs.teikal.gr/ καθώς και από το Τμήμα
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (Κλαδάς – Κτήριο Βαλιώτη, 23100 Σπάρτη – Γραμματεία).
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Πελοποννήσου
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) «http://www.teikal.gr/», στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στο ΚΗΜΔΗΣ.
Συνημμένα:
1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Ευστράτιος Φ. Γεωργόπουλος
Καθηγητής
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ΠAPAPTHMA A΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: …………………………………………………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………
ΑΦΜ – ΔΟΥ : ………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΤΚ: ……………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ: ……………………………………………………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια 65 μνημών RAM ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΡΕΩΣΗ
(χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
με ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4214/29-11-2018 πρόσκλησης, τους
οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Η προσφορά μου ισχύει για 90 ημέρες, από την επομένη της αποσφράγισης των
προσφορών.
…………………………. 2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και
Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Προς:

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Κλαδάς – Κτήριο Βαλιώτη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………………………………………

23100 ΣΠΑΡΤΗ

………………………………………………………………
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ……………………………..

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ.

………………………………………………………………..

4214/29-11-2018

ΑΦΜ: ………………………………………………….

Εκδήλωσης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.: …………………………………

Υπηρεσίας

………………………………………………………………

προσφορά για την προμήθεια 65

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ………………………………………..

μνημών RAM και παρακαλώ για την

ΦΑΞ: ……………………………………………………..

αποδοχή της.

Πρόσκληση

Ενδιαφέροντος
σας,

σας

της

υποβάλλω

Email: ………………………………………………….

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
Θέμα: Υποβολή προσφοράς

(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,
υπογραφή)

Ημ/νία: ……………………/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Φάκελος Προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι απαραίτητες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των μνημών Η/Υ RAM είναι:
- Μέγεθος: 4GB Kit (1 x 4GB) ή (2 x 2GB)
- Τύπος Μνήμης: DDR2 DIMM, 240-PIN PC2-6400
- Ταχύτητα Διαύλου: 800MHz

Βασίλειος Καραμπάτσος
Ε.Τ.Ε.Π.
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