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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων  

Τ.Κ. 41110, Λάρισα 
 
Πληροφορίες: B. Κυριατζής 
Τηλ.: 2410 684 734 
E-mail: elke_procurement@teilar.gr 

 

                               Λάρισα 10-11-2014 

                               Αρ. πρωτ. 4229 

Α∆Α: ΒΛΛΜ46914Κ-Η0Θ 

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Συνολικός Προϋπολογισµός: 18.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

Κριτήριο Κατακύρωσης: η χαµηλότερη προσφορά. 

 

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.1404/83 – «∆οµή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε. 

2) Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ. Β’ /27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

θρησκευµάτων «Περί Εσωτερικής ∆ιάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.». 

3) Το Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α΄). 

4) Το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2. 

5) Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α /1.2.95) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 

6) Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α’ /27.11.95)«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7) Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.09.1996 όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 

156/04.09.2009) «Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α’ 

71/2010). 

8) Το Π.∆. 60/2007, Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 

όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

9) Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» όπως 

συµπληρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012). 

10) Το Ν. 3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - εναρµόνιση 

µε τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 και ισχύει.  
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11) Το Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και 

άλλες διατάξεις». 

12) Την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών αρ. 35130/739/ΦΕΚ 1291/τ.Β’/11-8-2010 «αύξηση των 

χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που 

αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.  

13) Το Ν. 4009/2011 «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΦΕΚ 195/Α΄/2011). 

14) Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/2011 περί «σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 

4072/2012 ΦΕΚ 86/Α/2012 άρθρο 238. 

15) Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014), «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α' 161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

16) Την µε αριθµ. 39/16-10-2013/Θ20 (Α∆Α: ΩΥ8Ω46914Κ-ΙΟΡ/16-10-2014) απόφαση της Ολοµέλειας 

της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του παρόντος 

διαγωνισµού,  

17) Γενικότερα, κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή για την ανάδειξη αναδόχου για  

Την παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 

Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, µε τίτλο «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (κωδ 1804) 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δεκαοκτώ 

χιλιάδων ευρώ (18.000,00€), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.A 23%. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν ταχυδροµικώς, αυτοπροσώπως ή µε ειδικά εξουσιοδοτηµένο 

εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 

Περιφερειακή οδός Λάρισας- Τρικάλων Τ.Κ. 41110 µέχρι την Τρίτη 26/11/2014 και ώρα 14:00. Οι 

προσφορές θα αποσφραγιστούν  την Τρίτη 26/11/2014 και ώρα 14:00. 

Προσφορά που υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, 

αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαµβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον 

ενδιαφερόµενο. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το τεύχος της προκήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.teilar.gr/prokirixeis.php. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τον κ. Κυριατζή Βασίλειο, στο 

τηλ.: 2410 684 734, e-mail: elke_procurement@teilar.gr.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει να παράσχει Υπηρεσίες 

Υποστήριξης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

µε τίτλο «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (κωδ. 1804), και συγκεκριµένα την Οργανωτική Υποστήριξη του Προγράµµατος 

/ Επαφή και ενηµέρωση φοιτητών και καθηγητών, ∆ιαδικασίες Αξιολόγησης, Τήρηση Μητρώων 

Καθηγητών, Φοιτητών, Υλικών κ.α, Τήρηση αρχείων, Προγραµµατισµός δραστηριοτήτων Προγράµµατος, 

Τήρηση Πρακτικών Συνεδριάσεων, Παρακολούθηση οικονοµικής προόδου του Προγράµµατος, διαχείριση 

εντολών δαπανών έργου, για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβαση.  

Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

1.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

2. Συνεταιρισµοί 

3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά αυτών και που λειτουργούν νόµιµα στην 

Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

1.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν µε την προσφορά επί  ποινή αποκλεισµού 

τα κάτωθι δικαιολογητικά, µε τη σειρά που παρατίθενται, τα οποία θα αποτελούν το περιεχόµενο του υπό 

φακέλου µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Ο συγκεκριµένος φάκελος θα περιλαµβάνει:  

 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς: 

1. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ήτοι εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, ο 

ποινικά υπεύθυνος µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, ήτοι: 

 για το αδίκηµα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  

 για το αδίκηµα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συµβουλίου,  

 για το αδίκηµα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το αδίκηµα της 

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως  ορίζεται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη  νοµιµοποίηση από παράνοµες 

δραστηριότητες και  
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 για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της  πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.   

 Σε περίπτωση νοµικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε  

αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα οι διαχειριστές τους, 

στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών 

(οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων 

σύµβουλος τους, στις περιπτώσεις των ανώνυµων εταιριών. 

2. Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, ότι  

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

  ∆εν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

  Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Είναι εγγεγραµµένοι στο συγκεκριµένο οικείο Επιµελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει 

να αναφέρεται η ακριβής επωνυµία του συγκεκριµένου οικείου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι 

εγγεγραµµένοι. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση 

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της,  

4. Ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών,  

5.  Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,  

6. Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου,  

7. Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου 

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες ή δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύµβαση του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

8. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης  του έργου για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος,  

9. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του διαγωγή βάσει  απόφασης 

που έχει ισχύ δεδικασµένου,  

10. Ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, 

11. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και 

12. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007. 

 

 Γ. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό, µέσω 

αντιπροσώπου τους. 

 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014 η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση δύναται να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων  τριάντα ηµερολογιακών ηµερών 

προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των  προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, 

δακτυλογραφηµένες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή 

του υποψηφίου. Στο εξωτερικό του ΚΥΡΙΟΥ φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

 

    

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες διαρθρώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη 

από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, κατά τον 

έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης. 

 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ θα πρέπει να περιέχει, επί ποινής αποκλεισµού, τους 3 υποφακέλους σφραγισµένους, 

υποφάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, υποφάκελο Τεχνικής προσφοράς-Προσόντων και υποφάκελο 

Οικονοµικής προσφοράς οι οποίοι θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του κύριου φακέλου. 

 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να έχει την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και 

να περιλαµβάνει αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.3 και τοποθετείται µέσα στον κυρίως φάκελο.  

 

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως 

φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ» και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Στο συγκεκριµένο φάκελο θα τοποθετηθεί το υποστηρικτικό υλικό πλήρωσης των κάτωθι απαιτήσεων-

κριτηρίων.  

Β.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 

1. πτυχίο ΑΕΙ 

2. καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

3. τουλάχιστον δυο (2) έτη εµπειρία σε διαχείριση προγραµµάτων. Θα συνεκτιµηθεί η   επιπλέον 

εµπειρία σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 

4. η γνώση επιπλέον γλωσσών θα συνεκτιµηθεί 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Με  αριθµ. πρωτ .  4229/10-11-2014 

 
Για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την  παροχή  

Υπηρεσιών Υποστήριξης του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας µε τίτλο «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (κωδ 1804) 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΩΝ  

Τ .Ε .Ι .  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 
 

 (Περιφερειακή  οδός  Λάρισας  – Τρικάλων  Τ .Κ .  41110) 
«ΝΑ  ΜΗΝ  ΑΝΟΙΧΤΕΙ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ή  ΤΟ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 
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5. πολύ καλή γνώση Η/Υ 

 

Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιµές, επί ποινή αποκλεισµού. 

 

Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Επί ποινή απορρίψεως, τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης 

µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα περιέχει: 

Την οικονοµική προσφορά, η οποία θα αποτελείται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από  τον 

κάτωθι πίνακα συµπληρωµένο ευκρινώς µε: 

• Την προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α. 

• Το ποσοστό Φ.Π.Α. 

• Τη συνολική τιµή µε Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

      

 

Η οικονοµική προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισµό των 18.000,00€, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Υπέρβαση του προϋπολογισµού συνεπάγεται τον αποκλεισµό της 

προσφοράς. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007, η επιτροπή, σε περίπτωση που η προσφορά παρουσιάζει 

ασυνήθιστα χαµηλό τίµηµα σε σχέση µε το ζητούµενο αντικείµενο, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει 

διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις δεν κριθούν επαρκείς, η 

επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα απόρριψης της προσφοράς. 

Στην οικονοµική προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε 

περίπτωση που η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια µικρότερη της ζητούµενης 

από τη διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. 2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) 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 120 ηµερών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

2.4 ΤΙΜΕΣ 

Η τιµή θα πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και παραµένει ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές 

από τον υποψήφιο ανάδοχο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, 

ενώπιον αρµόδιας επιτροπής που έχει καθοριστεί από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η αποσφράγιση γίνεται 

µε την παρακάτω διαδικασία: 

�   Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, και µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού όλα τα υποβληθέντα έγγραφα/δικαιολογητικά, εκτός από τα prospectus ή τα φυλλάδια 

ή τους καταλόγους. ∆εν ανοίγονται σε αυτή τη φάση οικονοµικές προσφορές. 

� Η Επιτροπή ∆ιενέργειας, χωρίς πλέον την παρουσία των εκπροσώπων, προβαίνει στην αξιολόγηση 

και καταχωρεί τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα. Για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, ανοίγονται οι σχετικοί φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, υπογράφονται και 

καταγράφονται στο πρακτικό.  

�   Μετά την ολοκλήρωση και της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού το οποίο υποβάλει, µαζί µε όλα τα στοιχεία του 

φακέλου του διαγωνισµού στο αρµόδιο όργανο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας για την έγκριση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Το πρακτικό της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και η απόφαση κατακύρωσης από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και 

Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας γνωστοποιούνται στους υποψηφίους από την Υπηρεσία.  

 

3.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προσφορών θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή. Η 

σύγκριση θα γίνει επί των τιµών προ Φ.Π.Α. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη συνολική τιµή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα µόνο 

ανάδοχο που πληροί τα αναφερόµενα στην παράγραφο Β1 προσόντα-απαιτήσεις, βάσει της χαµηλότερης 

συγκριτικής τιµής. 

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από 

συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από σχετική 

γνωµοδότηση του οργάνου. 

 

3.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που 

παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού, αποκλίσεις από τους ουσιώδεις όρους και 

τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διεξαγωγή διαγωνισµών υποβάλλονται µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

από το Ν. 3886/10 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της 

ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 

Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 

335)» (ΦΕΚ 173/ Α). 
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3.5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(προσωρινός ανάδοχος), εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης (µέσω e-mail, fax ή συστηµένη επιστολή)  σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να 

υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού (δια του πρωτόκολλου), σε σφραγισµένο φάκελο, 

τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης) τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται από αυτήν: 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου. Υπόχρεοι για την προσκόµιση 

ποινικού µητρώου είναι: 

a. Φυσικά πρόσωπα. 

b. Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές O.E. και E.E. 

c. ∆ιαχειριστές E.Π.E. 

d. Πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος  για A.E. 

e. Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις(µόνο 

για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 

κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν ανάδοχο, βάσει της χαµηλότερης προσφοράς. Η 

κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το Αρµόδιο ∆ιοικητικό Όργανο της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.  

 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για να υπογράψει 

τη σύµβαση του έργου µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα του κοινοποιηθεί η 

ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη 

σύµβαση στην οριζόµενη προθεσµία, το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας έχει το δικαίωµα να απευθυνθεί στον επόµενο 

στην κατάταξη µειοδότη. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΗ 

4.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υλοποίηση των απαιτήσεων του έργου θα γίνεται εντός του χώρου του Ιδρύµατος. Ο ανάδοχος θα 

παράσχει τις υπηρεσίες του για διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 
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4.2 ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα που θα εκδίδονται στο όνοµά του, βάσει των 

νόµιµων δικαιολογητικών (Τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα και δελτίο φορολογικής ενηµερότητας 

όπου απαιτείται). Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, µετά την ποιοτική παραλαβή από 

αρµόδια επιτροπή.  

 

4.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της προκήρυξης. 

2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων ή των 

δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί, χωρίς την έγκριση του ΕΛΚΕ ΤΕΙ 

Θεσσαλίας. 

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής ότι 

υπάρχει πληµµελής προµήθεια σε οποιαδήποτε µορφή, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να 

καταγγείλει πλήρως τη σύµβαση. 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές (και να µη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο) 

πληροφορίες ή έγγραφα που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συµβατικών 

υποχρεώσεών του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο 

ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτό να 

µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε  στάδιο της διαδικασίας, ή να 

αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και ιδίως:  α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την 

παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα  της διαδικασίας,  β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα 

µη ικανοποιητικό, γ) εάν υπάρξει µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο. 

6. Kάθε διαφορά που θα προκύπτει, µεταξύ του ανάδοχου και του ΤΕΙ Θεσσαλίας από τη σύµβαση που 

θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια της Λάρισας.  
 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 
 

Καθηγητής  Βλαχογιάννης Μιχαήλ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 


