ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΤΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την
χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση δομημένης
καλωδίωσης του κτηρίου Ι της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης», συνολικής
προβλεπόμενης δαπάνης 29.150,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13 Οκτωβρίου του έτους 2009, ημέρα
Τρίτη, και ώρα 11η π.μ. στα Γραφεία της ΔΤΕ Τμ. Ξάνθης, στον 2ο όροφο του Κτιρίου
Διοίκησης του ΔΠΘ - Βασιλίσσης Σοφίας 12 στην Ξάνθη, ΤΚ 67100.
Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει :
- Να καταθέσουν τον φάκελο της προσφοράς τους στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν καθώς επίσης και τα πλήρη στοιχεία
τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) στον οποίο θα τοποθετείται με ποινή
απόρριψης εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στον διαγωνισμό η οποία θα έχει εκδοθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 και θα είναι ποσού χιλίων
τετρακοσίων εξήντα (1.460,00) Ευρώ και στον οποίο θα εσωκλείονται δύο σφραγισμένοι
φάκελοι, ο μεν ένας με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον οποίο θα
τοποθετηθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, ο δε άλλος την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός του οποίου θα τοποθετηθούν όλα τα οικονομικά
στοιχεία των προσφερομένων ειδών (τιμή ανά είδος με Φ.Π.Α. ) το αργότερο μέχρι και την
ημέρα και ώρα διενέργειας του, δηλαδή μέχρι 13 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα
11η π.μ. στα Γραφεία της ΔΤΕ Τμ. Ξάνθης, στον 2ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης του
ΔΠΘ - Βασιλίσσης Σοφίας 12 στην Ξάνθη, ΤΚ 67100.
Επίσης μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής
τους με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν με δική τους ευθύνη στην
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό δηλαδή στα Γραφεία της ΔΤΕ Τμ. Ξάνθης, στον
2ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης του ΔΠΘ - Βασιλίσσης Σοφίας 12 στην Ξάνθη, ΤΚ
67 100, με απόδειξη παραλαβής το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι 12η Οκτωβρίου 2009.
Προσφορές που θα υποβληθούν στην επιτροπή διαγωνισμού ή θα περιέλθουν στην
παραπάνω υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
- Να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης, εάν
συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που επισυνάπτονται στη διακήρυξη αυτή
θεωρούνται απαράβατοι όροι.
Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και να
δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Σε διαφορετική
περίπτωση οι προσφορές απορρίπτονται.
Στα παραρτήματα (Α), (Β) και (Γ) της παρούσης περιλαμβάνονται, το τιμολόγιοπροϋπολογισμός μελέτης, το τιμολόγιο- προϋπολογισμός προσφοράς, στο οποίο πρέπει να
αναγραφεί με ποινή απόρριψης η προσφορά του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, και οι
τεχνικές προδιαγραφές των ειδών προς προμήθεια.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να
προτείνει:
α. Την κατακύρωση του διαγωνισμού.
β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
της Υπηρεσίας
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφασίζει για την τύχη του Πρόχειρου Διαγωνισμού.
Πληροφορίες διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία της
ΔΤΕ Τμ. Ξάνθης, στον 2ο όροφο του Κτιρίου Διοίκησης του ΔΠΘ - Βασιλίσσης
Σοφίας 12 στην Ξάνθη (υπεύθυνος: κ. Γεράσιμος Μποφίλιος τηλ.: 2541079086, φαξ:
2541079079), έως και την 12η Οκτωβρίου 2009.
Κομοτηνή 29-9-2009
Ο Αντιπρύτανης
Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης

Καθηγητής Σάββας Τοκμακίδης

