
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ     

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                   
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

      
                                                          Μαρούσι, 03-06-2014      
                                           Αριθμ.Πρωτ.: Ο/1824 
  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 
Μεταγωγών Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, 
Εξυπηρετητών Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ,  για τις ανάγκες της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι.   
  

  

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 163/29.05.2014 
(Θέμα 2.9) ( ΑΔΑ: ΒΙΙ946Ψ8ΧΙ-8ΗΤ ) ( ΑΔΑΜ: 14REQ002081125 ) Πράξη 

της Διοικούσας Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας 

Μεταγωγών Δικτύων, Σημείων Πρόσβασης Ασυρμάτων Δικτύων, Εξυπηρετητών 
Δικτύου, Λογισμικών Η/Υ, προθεσμίας διενέργειας τριάντα ( 30 ) ημερών από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης ( περίληψη της διακήρυξης ), 

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο (στην 
περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών θα ληφθεί υπόψη η τελευταία), 

συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
ευρώ (42.700,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., που θα βαρύνει 
τους: 

 Κ.Α.Ε. 7123Α, ποσό 10.400,00€ για την Κατηγορία ειδών Α και ποσό 
17.500,00€ για την Κατηγορία ειδών Γ,  Κ.Α.Ε. 7127Α, ποσό 14.800,00€ για 

την Κατηγορία ειδών Β, του Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
οικονομικού έτους 2014. 
 Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15-07-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

π.μ. από την αρμόδια επιτροπή στην αίθουσα συσκέψεων της Διοικούσας 
Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κεντρικό κτίριο στο Μαρούσι Αττικής ( Σταθμός 
«ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121 ). 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 
εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό προβλέπεται ίση με το 
5% του προϋπολογισμού της προμήθειας με Φ.Π.Α., ήτοι δύο χιλιάδες 

εκατόν τριάντα πέντε ευρώ ( 2.135,00 ευρώ ) για το σύνολο όλων των 
κατηγοριών του διαγωνισμού. Αν υποβληθεί προσφορά για μία 
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κατηγορία ειδών, η εγγύηση που θα κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο 5% 
της συνολικά προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία ειδών για την οποία κατατίθεται προσφορά. 
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για την κάθε Κατηγορία Ειδών χωριστά 

είναι:  
1) Κατηγορία Α, ποσό εγγύησης: πεντακόσια είκοσι ευρώ ( 520€ ). 
2) Κατηγορία Β, ποσό εγγύησης: επτακόσια σαράντα ευρώ ( 740€ ). 

3) Κατηγορία Γ, ποσό εγγύησης: οκτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ ( 875€ ). 
 
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται από 
το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Κα Νικολέτα Στρακούλα ή Κος Δημήτριος 

Αγιώτης στα τηλέφωνα 210 – 2896754 και 210 – 2896743 αντίστοιχα. 
  Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο 
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι ( Σταθμός «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, Ηράκλειο 

Αττικής, Τ.Κ.: 141 21 ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στη 

Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι 14-07-2014, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 14:00 μ.μ.            
 Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση που οι 

ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως και καταθέσουν τις 
προσφορές τους στην Υπηρεσία ( δηλαδή στη περίπτωση αυτή οι 
προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην Υπηρεσία μέχρι 15-07-2014, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ( λήξη επίδοσης προσφοράς ) ). 
 Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν το πλήρες κείμενο της 

διακήρυξης από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
τηλέφωνα 210 – 2896743 και 210 - 2896754, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.  

 Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον 
διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
 

 
                                                                     Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 
                            της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

                                          
 

 
                                                                   Ιωάννης Χρυσουλάκης  
                                              Ομότιμος Καθηγητής 
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