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Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη διακήρυξης μια φορά στο φύλλο της 9-4-
2015. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας (ΑΦΜ 997749228) 
έργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης ΤΕΙ Μεσολογγίου». Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πληρωμή σας, εκτός του τιμολογίου, είναι και η προσκόμιση δύο φύλλων της 
εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση.  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός 
3. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
4. Είδος σύμβασης προμηθειών: Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια εξοπλισμού. 
5.Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: «Δημιουργία–εμπλουτισμός του Ιδρυματικού 

Καταθετηρίου /Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου» του Υποέργου 1 «Δημιουργία –εμπλουτισμός 

Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου» της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες 

Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Μεσολογγίου» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 02 – ΤΠΕ και βελτίωση της 

ποιότητας ζωής» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. CPV: 72222300-0 

6. Συνολικός προϋπ/γισμός: α) 144.552,85€ χωρίς ΦΠΑ και β) 177.800,00€ συμπ/μένου του 
Φ.Π.Α. 
7. Τόπος παράδοσης: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – Εγκαταστάσεις Μεσολογγίου ΤΚ 30200.  
8. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
9. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: έως 6 μήνες και όχι πέραν της 30/9/2015 
10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού ΜΗ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής 
εκτέλεσης του έργου ποσοστού 5% επί της συμβατικής τιμής  της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 
11. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται 

ΠΡΟΣ:     Εφημ:  Γενική Δημοπρασιών 
  Εφημ: Ηχώ των Δημοπρασιών 
  Εφημ: Γνώμη 

   Επιμελητήριο Αιτ/νιας 
  Επιμελητήριο Αχαϊας 
  Επιμελητήριο Ηλείας 
   

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
    
 



 

ηλεκτρονικά μέχρι την 13/5/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17: 00 στην πλατφόρμα του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr 
Έντυπη προσφορά: τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι 
18/5/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  
12. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνική γλώσσα. 
13. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες  από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
14. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή   
νομικά  πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 
α) είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) είναι εγκατεστημένα 
στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή γ) είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 
2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή δ) είναι 
εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή ε) έχουν 
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και 
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό 
μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 
15. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η 
αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ήτοι στις 19/5/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 από την αρμόδια 
επιτροπή. 
16.Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες: Σχετικά αιτήματα για παροχή διευκρινήσεων-
πρόσθετων πληροφοριών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έως και 10 ημέρες πριν την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
17. Περίληψη της διακήρυξης θα καταχωρηθεί α) στις ιστοσελίδες του  πρώην ΤΕΙ-Δυτικής 
Ελλάδας (www.teiwest.gr – Ανακοινώσεις) β) στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: 
https://diavgeia.gov.gr/ και γ) στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr   
 
 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας   
 και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 
                Σωκράτης Καπλάνης  
                        καθηγητής 
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