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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Άρτα 11/09/2017
Αρ. Πρωτ:3081
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 3072
(11/09/2017) (ΑΔΑΜ 17REQ001924760 2017-09-11), εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης,
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δύο φορητών υπολογιστών,
προϋπολογισμού εφτακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και σαραντατριών λεπτών #788,43€#,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Χρήση καινοτόμου
διατροφικού μέσου (Typlex) για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής» με κωδικό Ειδικού Λογαριασμού
80260, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
Η Πρόσκληση διαρθρώνεται ως εξής:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η/Υ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Φορητός Η/Υ

Οθόνη LED HD 15,6" (1366 x 768), να

2

προσφέρει φωτεινά και ευκρινή
γραφικά.
Επεξεργαστής Intel Celeron N3350 ή
ισοδύναμος.
Μνήμη RAM 8 GB, τύπος DDR3
HDD χωρητικότητας 1ΤΒ
3 θύρες USB, μία τουλάχιστον 3.0
Συνδεσιμότητες (WiFi 802.11 b/g/ac,
Ethernet και Bluetooth),
Χωρίς λειτουργικό σύστημα

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητουμένων ειδών.
Δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αφορούν σε μέρος
των ζητουμένων ειδών.
Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται σε #788,43#, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
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Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει τιμής.
Ο Οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί να του ανατεθεί η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος
με το τιμολόγιο, να προσκομίσει προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου *
β. Φορολογική Ενημερότητα*
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) *
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σε εσώκλειστο
φάκελο στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
Έναντι Γέφυρας Αράχθου, T.K.: 47 132, Άρτα, Ισόγειο, το αργότερο μέχρι την 18/09/2017 και
ώρα 13.00 μ.μ .και η αξιολόγηση θα γίνει επί του συνόλου των ειδών/υπηρεσιών.
Επισημαίνεται ότι στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της πρόσκλησης στην οποία απευθύνεται η προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κο Ηλία
Δούκα (Τηλέφωνο 2681050086), e-mail: edoucas@teiep.gr
Η παρούσα ανακοίνωση είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου http://research.teiep.gr/.
*η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και το απόσπασμα ποινικού
μητρώου, κατατίθενται μαζί με το τιμολόγιο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ αυτού.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

Καθηγητής Ιωάννης Σκούφος
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