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Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη διακήρυξης μια φορά στο φύλλο της 05-09-
2014. Η δημοσίευση επιβαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας (ΑΦΜ 997749228) 
έργο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή σας, εκτός του τιμολογίου, είναι και η 
προσκόμιση δύο φύλλων της εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση.  
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός 
3. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
4. Είδος σύμβασης προμηθειών: Αγορά. 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών, Περιφερειακών  & Λογισμικού στα πλαίσια του υποέργου 16 ΄΄Προμήθεια  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Λογισμικών Β΄ Φάση΄΄ της πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση 

Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 383592 - Επένδυση στην κοινωνία της 

γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το οποίο  συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του  

Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  του Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). CPV: 30213000-5, 30213300-8, 30213100-6, 

30232110-8, 30232000-4 και 72212190-7 

6. Διαχωρισμός σε τμήματα: Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιλαμβάνει τα εξής διακριτά 
τμήματα: 

 Τμήμα 1: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 1.350,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 1 με 
τίτλο «Κεντρική Δράση για την υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Πάτρας». 

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

   Επιμελητήριο Αιτ/νιας 
  Επιμελητήριο Αχαϊας 
  Επιμελητήριο Ηλείας 
   

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 
    
 



 

 Τμήμα 2: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 4.200,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 2 με 
τίτλο «Η δομή της μη τυπικής γλώσσας: γλωσσολογική θεωρία και θεραπευτική 
παρέμβαση». 

 Τμήμα 3: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 2.200,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 3 με 
τίτλο «Η δυναμική της παραγωγής και διαχείρισης τεχνολογικής γνώσης στις ελληνικές 
επιχειρήσεις παραγωγής τεχνολογίας». 

 Τμήμα 4 : ΄΄Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 6.000,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 4 με 

τίτλο «Μέθοδοι πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης στην περιφέρει Δυτικής Ελλάδας». 
 Τμήμα 5: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 

Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 800,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 6 με 
τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση και βελτιστοποίηση πρότυπου φωτοβολταϊκού στοιχείου 
τρίτης γενιάς στερεού τύπου σε μεγάλες διαστάσεις». 

 Τμήμα 6: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 250,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 7 με 
τίτλο «Κβαντική  συμφωνία και συμβολή σε μη-γραμμικές οπτικές διαδικασίες σε 
ημιαγώγιμες νανοδομές». 

 Τμήμα 7: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 10.500,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 8 με 

τίτλο «Μαθηματική και υπολογιστική διερεύνηση ροϊκού πεδίου βιολογικών υγρών για 
θεραπευτικό σχεδιασμό σε κλινικά σημαντικές συνθήκες». 

 Τμήμα 8: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 24.500,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 9 με 
τίτλο «Ανάπτυξη λογισμικού συνοριακών στοιχείων για την αριθμητική επίλυση 
προβλημάτων διάδοσης ρωγμών σε πραγματικές μηχανολογικές κατασκευές που 
υπόκεινται σε θερμομηχανικές φορτίσεις». 

 Τμήμα 9: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 
Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 4.850,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 11 με 
τίτλο «Ολοκληρωμένος προγραμματισμός κατεργασιών και παραγωγής». 

 Τμήμα 10: ‘’Προμήθεια  & Εγκατάσταση  Ηλεκτρονικών υπολογιστών & Περιφερειακών  - 

Λογισμικού -  Ηλεκτρονικών’’ προϋπολογισμού 4.150,00 €   με Φ.Π.Α για το υποέργο 14 με 
τίτλο «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 
ημιαστικές & Αγροτικές Περιοχές». 

Συνολικός προϋπ/γισμός: α) 47.804,88€ χωρίς ΦΠΑ και β) 58.800,00€ συμπ/μένου του Φ.Π.Α. 
7. Τόπος παράδοσης: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – Μ. Αλεξάνδρου 1 Πάτρα.  
8. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
9. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  ποσοστού 2% επί του προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α των προσφερομένων ειδών από τον υποψήφιο ανάδοχο και 
κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου, ποσοστού 5% επί της 
συμβατικής τιμής  της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 2% 
επί της συμβατικής τιμής της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 



 

άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. 
11. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται 
μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού, στις  08-10-2014 ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00 π.μ. ή να 
αποστέλλονται, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
12. Προθεσμία παραλαβής των τευχών του Διαγωνισμού: Η διάθεση των τευχών του 
διαγωνισμού γίνεται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός) του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος, Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Τ.Κ. 26334 Πάτρα  καθημερινά κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00. 
13. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Ελληνική γλώσσα. 
14. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Έξι (6) μήνες  από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
15. 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. 
16.  Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ: την 05-09-2014 
17.  Παραλαβή προσφορών: Μέχρι την 08-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο 
γραφείο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός)  
18. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: 08-10-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας – 
Μ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα από την αρμόδια επιτροπή. 
19.Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες-Παροχή εγγράφων-Αποστολή των προσφορών: 
Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 8:00 
π.μ. έως 14:00 μ.μ. στον Ειδικό Λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος, Μ. Αλεξάνδρου 1 
Πάτρα, στο τηλέφωνο 2610-369.451 (Αθ. Καρακώστας).  
20. Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί α) στις ιστοσελίδες του  πρώην ΤΕΙ-Πάτρας 
(www.teipat.gr – Γενικές πληροφορίες - Προμήθειες) και του πρώην ΤΕΙ Μεσολογγίου  
www.news.teimes.gr  β) του πρώην ΕΛΚΕ  ΤΕΙ-Πάτρας (www.elke.teipat.gr – Προμήθειες 
υλικού),  του γ) Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση»- 
www.edulll.gr και δ) της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ: https://diavgeia.gov.gr/ . 

 
 
 

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