ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜ. 1/08
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. Αθηνά»

1. Αναθετουσα αρχή: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /

«Αθηνά» – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»), Τσιµισκή 58, 671 00 - Ξάνθη, τηλ:
25410.78787, Fax: 25410.63656, URL: www.ipet.gr.
2. Περιγραφή/αντικείµενο του διαγωνισµού: Η προµήθεια και εγκατάσταση όπως αναλυτικά
περιγράφεται στο τεύχος της Προκήρυξης:
α. Ενός ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (SEM) χαµηλού κενού µε σύστηµα µικροανάλυσης
β. Ενός περιθλασίµετρου ακτίνων-Χ (XRD)
γ. Ενός κινητού ροµποτικού συστήµατος.
3. Τόπος παράδοσης των ειδών. Ξάνθη
4. ∆ιαδικασία: Ανοικτός ∆ιαγωνισµός, λεπτοµέρειες αναφέρονται στο τεύχος προκήρυξης.
5. Κριτήρια Ανάθεσης: Η συµφερότερη προσφορά σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο
τεύχος προκήρυξης .
6. Εναλλακτικές προσφορές: Επιτρέπεται η υποβολή µίας και µόνο εναλλακτικής προσφοράς υπό τις
συνθήκες που αναγράφονται λεπτοµερώς στο τεύχος της Προκήρυξης.
7. Μερικές προσφορές : Γίνονται δεκτές υπό τους όρους που αναγράφονται λεπτοµερώς στο τεύχος
της Προκήρυξης.
8. Προϋπολογισµός: 678.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
9. Προθεσµία ολοκλήρωσης της προµήθειας: Αναφέρεται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης.
10. ∆ικαιώµατα προαίρεσης. ∆εν εφαρµόζονται.
11. ∆ιάθεση τεύχους προκήρυξης: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το τεύχος
προκήρυξης, µε την καταβολή ποσού 100 €, από τη γραµµατεία του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»,
Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη, µέχρι 08-09-2008 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9:00 πµ – 15:00
µµ ή ηλεκτρονικά από το site του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά» (http://www.ipet.gr). Η αποστολή του
τεύχους είναι δυνατό να γίνει µε courier µε επιβάρυνση του παραλήπτη. Πληροφορίες από την κ.
Μαρίζα Κελεσίδου (τηλ 25410.78787, Fax: 25410.63656, e-mail: info@ipet.gr).
12. Προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών: Μέχρι την 15-09-2008 και ώρα 10:00 π.µ.
όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος προκήρυξης.
13. Απαιτούµενες εγγυήσεις: Αναλύονται στο τεύχος προκήρυξης.
14. Κυριότεροι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής: Όπως αναφέρονται στο τεύχος
προκήρυξης.
15. Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος παροχών υπηρεσιών στον οποίο θα
ανατεθεί η σύµβαση: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, υπό τους όρους
και προϋποθέσεις που αναφέρονται λεπτοµερώς στο τεύχος της Προκήρυξης.
16. ∆ικαιολογητικά και τρόπος συµµετοχής στο διαγωνισµό: Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος
προκήρυξης.
17. Περίοδος ισχύς των προσφορών: Έξη (6) µήνες, προσµετρούµενοι από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
18. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία:
• Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
• Η αποσφράγιση των προφορών θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον των νόµιµων ή των
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων των συµµετεχόντων, στο κτίριο στέγασης του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ.
Αθηνά (Αίθουσα Συνεδριάσεων, 1ος όροφος), Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη, την 15-09-2008 και
ώρα 10:00.

•

Ο παρών διαγωνισµός σχετίζεται µε σχέδιο / πρόγραµµα Χρηµατοδοτούµενο από τα Ταµεία της
Ε.Ε.: Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης / Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης 2000-2006 / Μέτρο 2.1 «ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» / ∆ηµόσια ∆απάνη:
Ε.Τ.Π.Α. µε ποσοστό 75% και Εθνικοί πόροι µε ποσοστό 25%.
19. Ηµεροµηνία Αποστολής της Παρούσας Προκήρυξης στην επίσηµη εφηµερίδα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 30-07-2008
Ηµεροµηνία παραλαβής προκήρυξης: 30-07-2008
Ξάνθη, 30-07-2008
Καθ. Χριστόδουλος Χαµζάς
∆ιευθυντής Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
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