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ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σας παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
στο πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ.,
ΚΕ81600», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με
αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε Τμήματα του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €13.549,64 πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου, διότι η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται
παρακάτω είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων των Τμημάτων του ΔΠΘ.
Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον
προϋπολογισμό του έργου και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Φώτιος Μάρης
Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Εγκρίνεται η Δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών
στην ιστοσελίδα του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.Θ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Παντελεήμων Μπότσαρης
Καθηγητής Δ.Π.Θ.
Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ.
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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαγωνιστική Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):
Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών:
Παροχή πληροφοριών επί της διαδικασίας του
Διαγωνισμού:
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια αγαθών-υλικών
Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων σε Τμήματα του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

€13.549,64
€3.251,91

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Π.Θ.
ΕΛΚΕ ΔΠΘ
ΚΕ-81600
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών (τμηματική
κατακύρωση ανά ομάδα ειδών)
κος Φώτιος Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ., email:
fmaris@civil.duth.gr
27/10/2017, ώρα 14:00

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θράκης,
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Βασιλ. Σοφίας 12 – ΠΡΟΚΑΤ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 25410-79458, 79414
Εγκαταστάσεις των Τμημάτων του ΔΠΘ
Τηλ. Επικοινωνίας: 25520-41171
Τμήμα Προμηθειών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας Δ.Π.Θράκης, τηλ.: 25410-79410
- Ομάδες Ειδών 1, 2, 3: κ. Παρασκευάς Μελίδης, Αναπλ.
Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θράκης,
τηλ.: 25410-79372, email: pmelidis@env.duth.gr
- Ομάδα Eιδών 4: κ. Μαριρένα Γρηγορίου, Αναπλ.
Καθηγήτρια, Τμ. Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
Δ.Π.Θράκης, τηλ.: 2551030657, email:
mgrigor@mbg.duth.gr
- Ομάδα ειδών 5: κ. Γιώργος Κολιός, Καθηγητής Τμ.
Ιατρικής Δ.Π.Θράκης, τηλ.: 2551030368, email:
gkolios@med.duth.gr
- Ομάδα ειδών 6: Ορφανίδης Αναστάσιος, Δ.Π.Θράκης,
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τηλ.: 25410-79203, email: aorfan@duth.gr

Β. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά
Β1. Περιγραφή του έργου
Σύντομη περιγραφή του έργου: Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών στο Τμήμα Ιατρικής,
Μοριακής Βιολογίας, Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θράκης.

Β2. Ομάδες Ειδών
Ομάδα Ειδών 1: Αναλώσιμα εργαστηρίου/χημείου
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 265,00 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 328,60 €
α/α
Είδος

CPV

Είδος προς προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

24321115-9

1 φιάλη

Ακετυλένιο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€)

(6)

(7)

Συνολική
αξία
(€)
(8)

205

24%

49,20

254,20

60

24%

14,40

74,40

63,60

328,60

(10,5 κιλά)
2

42996500-9

Φίλτρα Sartorius

1 (100 φ)

Σύνολο

265,00

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδας 1
1. Ακετυλένιο 10,5kg με 99,5% καθαρότητα, για ατομική απορρόφηση φλόγας.
2. Φίλτρα Sartorius, μεμβράνης νιτρικής κυτταρίνης 0,45 – 47 mm, 1 πακέτο με 100 φίλτρα

Ομάδα Ειδών 2: Αναλώσιμα εκτυπωτών (TONERS)
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.041,93 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.291,99 €
α/α
Είδος

CPV

Είδος προς προμήθεια

Ποσότητα

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ /
Τεμάχιο
(€)

Συνολική
αξία
(€)

(4)

Κόστος /
Τεμάχιο
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

(1)

(2)

(3)

(6)

(7)

(8)

1

30125110-5

2

30125110-5

Toner Lexmark 502 Black
50F2000
TONER HP NO 36A BLACK

2

50,00

24

12,00

124,00

2

60,00

24

14,40

148,80
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CB436A
3

30192110-5

4

30125110-5

5

30125110-5

6

30125110-5

7

30125110-5

8

30125110-5

ΣΕΤ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
EPSON L550
(ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6641 BLACK
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6642 CYAN
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6643
MAGENTA
ΜΕΛΑΝΙ EPSON T6644
YELLOW)
Toner KONICA MINOLTA
BIZHUB C35 Black TNP22BK
Toner KONICA MINOLTA
BIZHUB C35 SERIES
Magenda TNP22M
KONICA MINOLTA BIZHUB
C35 SERIES Cyan TNP22C
HP 64X Black CC364X 24K
Pgs
(ΓΝΗΣΙΟ ΜΟΝΟ)

2

20,00

24

4,80

49,60

4

30,00

24

7,20

148,80

4

30,00

24

7,20

148,80

1

30,00

24

7,20

37,20

1

241,13

24

57,87

299,00

HP 90A BL CE390A LJ
M601/602/603/M4555MFP
10K
(ΓΝΗΣΙΟ ΜΟΝΟ)
Συνολικές αξίες

2

135,40

24

32,49

335,79

250,06

1.291,99

1.041,93

Τα αντικείμενα 7 και 8 θα πρέπει να είναι μόνο τα γνήσια λόγω της ιδιαίτερης απαίτησης των μηχανημάτων.
Ομάδα Ειδών 3: Επιστημονικά Όργανα
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 2.254,00 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 2.794,96 €
α/α
Είδος

CPV

Είδος προς
προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€)

(6)

(7)

Συνολική
αξία
(€)
(8)

1

38424000-3

1

2

38424000-3

3

42122220-8

Μετρητής και
ελεγκτής
διαλυμένου
οξυγόνου (ΔΟ)
Γαλβανικό
αισθητήριο ΔΟ
Υποβρύχια αντλία
λυμάτων
Σύνολο

650,00

24

156,00

806,00

1

395,00

24

94,8

489,80

1

1.209,00

24

290,16

1.499,16

540,96

2.794,96

2.254,00

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδας 3
1. Μετρητής και ελεγκτής διαλυμένου οξυγόνου (ΔΟ)
Range

0.0 to 50.0 mg/L (ppm) O2, 0 to 600 % O2, -5.0 to 50.0 °C
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Resolution

0.1 mg/L or 1% ( O2) / 0.1 °C

Accuracy

±1% of reading ( O2) / ±0.2 °C

Input

High impedance 10 Ohm; Reference annd Matching pin inputs are available; 4-20
mA

Calibration

Manual, one point, in saturated air

Temperature
Compensation

Automatic, from -5 to 50 °C (23 to 122 °F)

Salinity Compensation

0 to 51 g/L (resolution 1 g/L)

Recorder Output

0 to 20 mA or 4 to 20 mA (isolated)

Setpoint and Alarm
Relay

1, isolated, 2A, Max. 240V, resistive load, 1,000,000 strokes

Setpoint Range

1 to 600 % O2;0.1 to 50.0 mg/L (ppm) O2

Alarm Range

1.0 to 5.0 mg/L (ppm) O2

Hysteresis Range

0.1 to 1.0 mg/L (ppm) O2

Dosing Control

OFF/AUTO/ON with selection switch

Οver Dosing Control

Adjustable, from 5 min to 60 min with knob or Disable by wire strap - on rear panel

12

2. Γαλβανικό αισθητήριο ΔΟ
Probe

Galvanic DO probe, 10m cable

3. Υποβρύχια αντλία λυμάτων
Pump type

Submersible

Impeller type

Chanel with grinder system, Impeller 150.7, Free passage 7 mm

Discharge size

1’’1/2

Flow

14.66 m3/h

Shut off Head

28.2 m

Head H(Qmax)

9.72 m

Degree of protection

IP68

Shaft power

1.85 kW

Power input

2.1 kW

Speeds

2850 1/min

Motor type

Three phase motors

Insulation class

H
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Ομάδα Ειδών 4: Επιστημονικά Όργανα (Μικροσκόπια γενικής χρήσης)
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 4.838,71 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 6.000,00 €

α/α
Είδος

CPV

Είδος προς
προμήθεια

Ποσότητ
α

(1)

(2)

(3)

(4)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

38510000-3

10

Μικροσκόπια
γενικής χρήσης
Σύνολο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€)

(6)

(7)

Συνολική
αξία
(€)
(8)

4.838,71

24

1.161,29

6.000,00

4.838,71

24

1.161,29

6.000,00

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδας 4


Να είναι κατάλληλο για παρατήρηση με τεχνική φωτεινού πεδίου τόσο για εκπαιδευτικούς
σκοπούς όσο και για γενική χρήση σε εργαστήρια.



Να διαθέτει διοφθάλμια κεφαλή Siedentopf, με κλίση 30 μοιρών, με ζεύγος προσοφθάλμιων
φακών ευρέως πεδίου, μεγεθυντικής ικανότητας 10x/18.



Να έχει δυνατότητα διακορικής ρύθμισης ( 48 – 75 mm) και διοπτρικής ρύθμισης φακών.



Να διαθέτει περιστρεφόμενο φορέα τεσσάρων θέσεων για αντικειμενικούς φακούς, με φορά
προς τα πίσω.



Να συνοδεύεται από τέσσερις επίπεδους S-Plan, αχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς
μεγεθυντικής ισχύος: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 ελαιοκαταδυτικός.



Όλα τα οπτικά μέρη να έχουν υποστεί αντιμυκητιακή επεξεργασία.



Να διαθέτει ενσωματωμένο φωτιστικό σύστημα με λυχνί α LED, ισχύος 3W, με μεγάλη διάρκεια
ζωής και ρυθμιστικό φωτεινότητας.



Να μπορεί να λειτουργήσει σε εξωτερικό περιβάλλον με φως ημέρας χωρίς την χρήση παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος με χρήση κατάλληλου καθρέπτη εστίασης φωτός που να περιλαμβάνεται.



Να διαθέτει μηχανική σταυροτράπεζα, διπλής στρώσης ώστε να είναι ανθεκτική στις φθορές, με
κλίμακα βερνιέρου, για δεξιόχειρες, διαστάσεων 132 x142mm, με επιφάνεια κίνησης 75x40mm
και άγκιστρο πλακιδίων .



Να διαθέτει εστίαση εύρους ≥22 mm με ομοαξονικό μακρομετρικό και βαθμονομημένο
μικρομετρικό κοχλία με βήμα 0.004 mm και ρύθμιση τάσης συγκράτησης και προστασία
δειγμάτων.



Να διαθέτει πυκνωτή Abbe Brightfield ΝΑ ≥1.20 με ενσωματωμένο διάφραγμα ίριδας και δίσκο
για φίλτρο, με ρύθμιση ύψους.



Να συνοδεύεται με frosted glass φίλτρο.



Να περιλαμβάνεται προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα, φιαλίδιο με λάδι και οδηγίες χρήσεως .



Να είναι συμπαγούς μεγέθους με διαστάσεις μικρότερες από (ΠxBxY): 200x250x385 mm και να
διαθέτει σταθερή βάση διαστάσεων ≥ 165x220mm.



Να διαθέτει CE Mark και να υποβληθεί το σχετικό πιστοποιητικό.
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Ομάδα Ειδών 5: Ιατρικά Όργανα (Θάλαμος Κάθετης Νηματικής Ροής για PCR)
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 3.950,00 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 4.898,00 €

α/α
Είδος

CPV

Είδος προς
προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

38420000-5

1

Θάλαμος Κάθετης
Νηματικής Ροής
για PCR
Σύνολο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (€)

(6)

(7)

Συνολική
αξία
(€)
(8)

3.950,00

24

948,00

4.898,00

3.950,00

24

948,00

4.898,00

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδας 5
























Να είναι θάλαμος κάθετης νηματικής ροής κατάλληλος για χρήση με PCR.
Να δουλεύει σε εύρος ροής αέρα 0,30 με 0,35 m/s.
Να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να μην απαιτεί ειδική βάση αλλά να μπορεί να τοποθετηθεί
επάνω σε οποιοδήποτε πάγκο.
Να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου Π1030mm,Y1000mm, Β740.
Να έχει εσωτερικές διαστάσεις περίπου Π980mm, Y650mm, B690mm.
Το βάρος του να είναι περίπου 100Kg.
Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Να διαθέτει οθόνη αφής για την επιλογή και έλεγχο της λειτουργίας του. Η λειτουργία του να γίνεται
μέσω μικροεπεξεργαστή.
Να διαθέτει μετρητή ωρών λειτουργίας του θαλάμου και της UV λυχνίας.
Η ροή να είναι ελεγχόμενη από ειδικό αισθητήρα – σενσορα ή μέσω ποτενσιόμετρου με δυνατότητα
διόρθωσης ±10% από τον χρήστη.
Να διαθέτει αυτόματη αντιστάθμιση φίλτρου ώστε να δημιουργεί συνεχόμενη και σταθερή ροή αέρα
μέσα στον θάλαμο.
Να διαθέτει δύο (2) ανεμιστήρες.
Το εμπρός μέρος του θαλάμου να διαθέτει παράθυρο από γυαλί ασφαλείας, το οποίο να μπορεί να
ανοίγει στο μέσον ή και ολόκληρο, χειροκίνητα.
Να εκπέμπει θόρυβο ≤55Db.
Να είναι εφοδιασμένος με ένα (1) κύριο φίλτρο HEPA με ικανότητα κατακράτησης 99,995% MPPS.
Το εσωτερικό του θαλάμου να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.
Να διαθέτει μόνιμη UV λυχνία στο άνω μέρος του θαλάμου με προστασία από τυχαίο άναμμα.
Να διαθέτει LED φωτισμό που να φτάνει στα 1200 lux κατ’ ελάχιστο.
Να διαθέτει μία ηλεκτρική πρίζα στο πλάι του θαλάμου.
Να λειτουργεί με παροχή 230V/50Hz.
Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
Να συνοδεύεται από βαλβίδα κενού και αερίου ,
Να διαθέτει CE.
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Ομάδα Ειδών 6: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 1.200,00 €
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.488,00 €
α/α
Είδος

CPV

Είδος προς
προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

30213000-5

1

1200,00

Ηλεκτρονικός
Υπολογιστής
Σύνολο

ΦΠΑ (€)

(6)

(7)

24

288.00

1.488,00

288.00

1.488,00

1200,00

Τεχνικές Προδιαγραφές Ομάδας 6
Είδος 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Τεμάχια 1.
Προτεινόμενο μοντέλο: DELL OPTIPLEX 5040 MT i7-6700 / 3.40GHz ή ισοδύναμο
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Χαρακτηριστικά
Επεξεργαστής

Intel® Core™ i7-6700 / 3.40GHz ή
μεταγενέστερος

Cache

≥ 8ΜΒ

Μνήμη

≥ 8GB 1600MHz DDR3L SDRAM

Υποδοχές μνήμης

≥4

Σκληρός Δίσκος

≥ 500GB / 7200 σαλ

Οπτικό Μέσο

DVD+/-RW ≥ 8x

Κάρτα Γραφικών

Intel HD Graphics 530 ή μεταγενέστερη

Δικτύωση

Ethernet LAN 10/100/1000

Υποδοχές/Θύρες

≥ 1 full height PCIe x16
≥ 1 full height PCIe x16 (wired x 4)
≥ 1 full height PCIe x1
≥ 1 full height PCI
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Συνολική
αξία
(€)
(8)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Θύρες

≥ 6 x USB 3.0
≥ 4 x USB 2.0
≥ 1 x RJ-45
≥ 1 x Serial
≥ 1 x Display Port
≥ 1 x HDMI
≥ 2 x PS/2
≥ 1 x UAJ
≥ 1 x Line-out - 1
≥ 1 x VGA

Ήχος

2 καναλιών High Definition Audio

Κουτί

Mini Tower

Λειτουργικό Σύστημα

Windows 10 Professional 64-bit

Τροφοδοτικό

≥ 240W PSU Active PFC

Πληκτρολόγιο / Ποντίκι

USB

Εγγύηση (μήνες)

≥ 60 On Site – Next Business Day

Χαρακτηριστικά
Τύπος οθόνης

LED / Full HD

Τεχνολογία οθόνης

IPS

Διαγώνιος

≥ 23.8 Inches

Λόγος διαστάσεων

16:9

Ανάλυση

≥ 1920 x 1080

Κόκκος

0.275 mm x 0.275 mm

Φωτεινότητα

250 cd/m² (τυπική)

Αντίθεση

≥ 1000 : 1 (τυπική)
≥ 4 εκ. : 1 (δυναμική)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Χρόνος Απόκρισης

≤ 6ms

Γωνία Θέασης

178° vertical / 178° horizontal

Σύνδεση

≥ 1 x Display Port (ver 1.2)
≥ 1 x HDMI (ver 1.4)
≥ 1 x VGA
≥ 3 x USB 3.0 ports

Εγγύηση (μήνες)

≥ 36 μήνες

Γ. Όροι της Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα α) σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή δ)
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

2.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά
θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

3.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.

4.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός
από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

6.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Σελίδα 10 από 15

7.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

8.

Τα υπό προμήθεια είδη, πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σε άριστη κατάσταση και όχι
ανακατασκευασμένα.

9.

Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.

10. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα
11. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
12. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας
Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή
η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση ανάθεσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του
πίνακα κατάταξης κοκ.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά, να αποφασίσει
την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
14. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά
υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς
στην προσφορά και θα συνεκτιμώνται.
15. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
16. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
17. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει/ται από τον ανάδοχο εντός 20 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
18. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. κατόπιν συνεννοήσεως
με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
19. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω προμήθεια, πρέπει να παρέχει, με υπεύθυνη δήλωση,
τη δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service) ή αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή
δυσλειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την
ημερομηνία της προμήθειας.
20. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής
άποψης προσφοράς βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών, δηλ. στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή και τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν τις ως άνω τεχνικές απαιτήσεις.
21. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της προμήθειας ανά ομάδα ειδών. Προσφορές
που θα αφορούν μεμονωμένα είδη δε θα λαμβάνονται υπόψη. Στην οικονομική προσφορά θα
πρέπει να αναφέρεται και το κόστος ανά τεμάχιο (πλέον ΦΠΑ).
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22. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής
Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.03.94)
παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται
ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά
την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
23. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3
αυτού (όπως όμως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 375, του Ν.4412/2016), ύψους
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής
προέλευσης χρηματοδότησης, και οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
24. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1191 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 969/22-03-2017), και δυνάμει του
άρθρου 350, παρ. 3, του Ν.4412/2016, σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται από 22-03-2017, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του της Υ.Α.1191, επί της
κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ).
25. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θράκης.
26. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την
σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.

Δ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Στοιχεία του υποψηφίου:
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / …………………………………………………. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
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Για την Διαγωνιστική Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση”: «Προμήθεια
εξοπλισμού και αναλωσίμων σε Τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»
Κωδικός Έργου: ΚΕ-81600
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Φώτιος Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ»
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Βασιλ. Σοφίας
12 – ΠΡΟΚΑΤ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 25410-79458, 79414
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά:


Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου
νομικού προσώπου: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε., στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας)



Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
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καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 ( A' 48), δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Το εν λόγω απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται υποχρεωτικά:
o στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,

και

o στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του
προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω
παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53
μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω διακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από
δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Φώτιος Μάρης
Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.
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