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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ
2.Είδος σύμβασης: Aνάπτυξη και παροχή υπηρεσιών (CPV: 72.00.00.00-5 Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες)
3.Τόπος παράδοσης των προσφερομένων ειδών: Τμήμα Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Άγιος Λουκάς, 65404-Καβάλα
4.Δε θα ληφθούν υπ’ όψη εναλλακτικές προσφορές
5.Προϋπολογισμός: €127.710,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (π/υ χωρίς ΦΠΑ €103.829,27, ΦΠΑ 23% €23.880,73)
6.Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι: (α)Ανάπτυξη εφαρμογών
προσομοίωσης, (β)Κατασκευή διατάξεων Εξομοίωσης, (γ)Ολοκλήρωση Συστημάτων (δ)Υποστήριξη Έναρξης Λειτουργίας
(παρ. Α3.4 της διακήρυξης) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “Υποέργο 03:Ανάπτυξη Συστημάτων Προσομοίωσης –
Εξομοίωσης της Πράξης “Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", που εντάσσεται στη Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και Εθνικούς Πόρους
(εθνική συμμετοχή).
7.Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 13 μήνες από την υπογραφή της
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών, (€ 6.385,50) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως παρ. Β2.7 της διακήρυξης
9.Κριτήρια ανάθεσης: Η οικονομικά συμφερότερη προσφορά
10.Προθεσμία υποβολής των προσφορών: οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ειδικού
Λογαριασμού ΤΕΙ Καβάλας, τηλ. 2510/462139, fax 2510462140 e-mail ee@teikav.edu.gr. μέχρι και την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, στις 12.12.2012, ώρα 10.00 π.μ ή να αποστέλλονται, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού
11.Τόπος - Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και τευχών συμπληρωματικών εγγράφων, κόστος παραλαβής
τευχών: Πρωτόκολλο Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ Καβάλας, τηλ. 2510462139, Άγιος Λουκάς-Καβάλα καθημερινά κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς καταβολή χρηματικού ποσού ή την ιστοσελίδα
http://ee.teikav.edu.gr/
(Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις), σύμφωνα με την παρ. Β1.6 του τεύχους διακήρυξης. Συμπληρωματικές πληροφορίες: ως
ορίζεται στην παρ. Β1.7 του τεύχους διακήρυξης.
12.Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: ελληνική
13.Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής τους.
14.Δικαίωμα συμμετοχής: δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών,
ως παρ. Β.2.1 της διακήρυξης.
15.Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών μπορούν να
παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους.
16.Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Τετάρτη 12.12.2012, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Τμήματος Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι. Καβάλας-Άγιος Λουκάς, Καβάλα από την αρμόδια επιτροπή.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού

∆ρ. Νικόλαος Θερίου
Αντιπρόεδρος Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

