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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού  

για τις ανάγκες της Πράξης: «ΜΟΔΙΠ στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής  
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» 

 

1. Αναθέτουσα αρχή: Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(A.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 
14121, Ηράκλειο Αττικής, τηλέφωνο: 210-2896974, fax: 210-2835647, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: eidlog2@aspete.gr. 

2. Προϋπολογισμός: Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 
δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ (15.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ [CPV: 
30200000-1]. 

3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την 
προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πράξης: «ΜΟΔΙΠ στην Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)», στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών. 
5. Απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) 

ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 
6. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα 

ή Ενώσεις/ Κοινοπραξία αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και ασχολούνται σε τομείς ή 
άλλες συναφείς δραστηριότητες με το περιεχόμενο του παρόντος Διαγωνισμού. Δε γίνονται 
δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ γιατί 
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς 
για υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. 

7. Διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης: Το τεύχος της Προκήρυξης αναρτάται στο 
διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr). Όσοι παραλάβουν το τεύχος της 
Προκήρυξης από το διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία 
τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: eidlog2@aspete.gr, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να 
έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση 
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που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. 
Η Προκήρυξη διατίθεται επίσης, χωρίς καταβολή τιμήματος, και από την έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής - Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 - 14:00. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα γίνει την 
30/9/2014 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

9. Διεύθυνση για πρόσθετες πληροφορίες – Αποστολή των προσφορών: Ειδικός 
Λογαριασμός Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 14121, Ηράκλειο Αττικής, 
τηλέφωνο: 210-2896974, fax: 210-2835647, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
eidlog2@aspete.gr. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών 

 
 

Γεώργιος Τύπας 
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