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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς 

υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών δικτύου (SERVER) για τις 
ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ.  

   

 Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ) προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/8-7-2021(θ.4.2) με 
ΑΔΑ: 9ΟΥΤ46Ψ8ΧΙ-6Μ1 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής, ηλεκτρονικό 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με  σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια δύο (2) εξυπηρετητών δικτύου 
(SERVER) για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ ((CPV) : 48821000-9,  Εξυπηρετητές 
δικτύου) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα επτα χιλιάδες διακοσίων  
ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από 
προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης της διακήρυξης στον ιστότοπο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 
της ίδιας Υ.Α. 

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 
4412/16 και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ: 9749Α του Τακτικού 
Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ, οικονομικού έτους 2021. 

 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 
Παρασκευη 24 Σεπτεμβρίου 2021. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 11 Οκτωμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
15:00μμ.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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  Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής 
της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 37 του Ν.4412/2016 και στην Υπουργική Απόφαση 
56902/215/2.6.17 (ΦΕΚ 1924/τ. Β΄) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την 
Παρασκεή  15 Οκτωμβρίου  2021 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο 
πιστοποιημένο στο Σύστημα συλλογικό όργανο ήτοι την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού. 

 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν 
ογδόντα ( 180 ) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

 Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι:  

α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού εξακοσίων  #600# ευρώ  

β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσοστού 4% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 20 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής εκάστης. 

 Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

   
 
            Ο Πρόεδρος της ΔΕ 

 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 

 
 
 

Γεώργιος Ε. Χατζαράκης 
                                                                       Καθηγητής 
 

ΑΔΑ: ΩΦΙΒ46Ψ8ΧΙ-ΤΞΕ




		2021-09-23T20:05:50+0255
	GEORGIOS CHATZARAKIS


		2021-09-24T09:52:36+0300
	Athens




