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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρτα, 19/09/2012
Αρ. Πρωτ.: 3369
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Συγχρηματοδότηση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α)
Άξονας Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου»
Κωδικός Προτεραιότητας 01: «Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα
ερευνών»
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ – 47100 ΑΡΤΑ
Αρ. Διακήρυξης: 15(ΕΛΚΕ)/2012
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά για το υποέργο 2 «Νέες Υποδομές – Υλικά μέσα» και συνολικού
προϋπολογισμού πενήντα εννιά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #59.665,00 €#
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος –
Ηπείρου 2007 -2013, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου»,
Κωδικός Προτεραιότητας 01 «Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα ερευνών»,
που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ) (Απόφαση Ένταξης: 2519/30.06.2011, 1η
Τροποποίηση απόφασης ένταξης 1117/22.03.2012).
Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του προβλεπόμενου στα πλαίσια της πράξης
«Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής
διαχείρισης των ορεινών - υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας» οργάνων και εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια:
ΜΕΡΟΣ 1
Σύστημα παρακολούθησης βόσκησης προβάτων μέσω GPS με χρήση ασύρματης επικοινωνίας UHF
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 30.600,00 €
Το σύστημα περιλαμβάνει τα εξής:
Περιλαίμια με συσκευή GPS-UHF:
10 τεμάχια
Φορητό τερματικό:
1 τεμάχιο
Λογισμικό διαχείρισης:
1 τεμάχιο
ΜΕΡΟΣ 2
Μετεωρολογικοί σταθμοί (Τεμάχια: 2)
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 12.550,00 €
ΜΕΡΟΣ 3
Προμήθεια ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών και παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους (DTM)
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 10.165,00 €
ΜΕΡΟΣ 4
Εξυπηρετητής (Server) (Τεμάχια: 1)
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 6.350,00 €
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Προσφορές κατατίθενται για μέρος ή για το σύνολο του εξοπλισμού. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό
κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέρους ή του συνόλου
για το οποίο θα καταθέσει προσφορά. Υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής, καθώς και ειδικές τεχνικές
προδιαγραφές. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημέρες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η παράδοση του εξοπλισμού θα
γίνει στο εργαστήριο του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα για την υποβολή των προσφορών του διαγωνισμού είναι η 25/10/2012 και
ώρα 10:00 στο Διοικητήριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Έναντι Γέφυρας Αράχθου – Άρτα). Όσοι επιθυμούν να
λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές. Ο χρόνος λήξης επίδοσης των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ορίζεται η προηγούμενη εργάσιμη της
διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η 24/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Ο χρόνος λήξης των
προσφορών που κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο είναι η ημέρα και ώρα
διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα υποβολής προσφορών η ελληνική.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στο Διοικητήριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ, Ισόγειο), κ. Νάση Ευαγγελία τηλ.
2681050038 ή 50080, fax: 2681050094. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ολόκληρη η διακήρυξη είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
http://research.teiep.gr

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών
Γλαβάς Ευριπίδης
Καθηγητής

