
Ημ/νία :13/01/2022
Αρ. Πρ. :1671/2022

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβαση για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού που υποστηρίζει τη λειτουργία 
του δικτύου δεδομένων κορμού και πρόσβασης του ΟΠΑ στo κτίριο επί των οδών 
Ευελπίδων 47 & Λευκάδος, καθώς και στο κτίριο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ επί της οδού Κεφαλληνίας 
46, για το έτος 2022. Ο εξοπλισμός αυτός χρήζει συντήρησης απαραίτητης για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του δεδομένου ότι υποστηρίζει τις δικτυακές και τηλεφωνικές 
υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του Πανεπιστημίου που στεγάζονται στα 
συγκεκριμένα κτίρια.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο 
«Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 1015/10-01-2022 αίτημα του/της επιστημονικά 
υπευθύνου του έργου με κωδικό «52022», τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(έξοδα)», το οποίο ανήκει στο πλαίσιο χρηματοδότησης «901-Επιτροπής Ερευνών», για την ανάθεση της 
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του δικτυακού εξοπλισμού που 
υποστηρίζει τη λειτουργία του δικτύου δεδομένων κορμού και πρόσβασης του ΟΠΑ στo κτίριο επί των οδών 
Ευελπίδων 47 & Λευκάδος, καθώς και στο κτίριο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ επί της οδού Κεφαλληνίας 46, για το έτος 2022. 
Ο εξοπλισμός αυτός χρήζει συντήρησης απαραίτητης για την απρόσκοπτη λειτουργία του δεδομένου ότι 
υποστηρίζει τις δικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του Πανεπιστημίου που 
στεγάζονται στα συγκεκριμένα κτίρια.».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): «50312310-1 - Συντήρηση εξοπλισμού δικτύου δεδομένων».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω ανάθεση των υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων, 
χώρων, μηχανημάτων

Έξοδα επισκευής και συντήρησης κτιρίων, χώρων, 
μηχανημάτων

ΑΦΜ Επωνυμία

800882356 XMI SERVICES Ι Κ Ε

Κατάλογος Προμηθευτών Δ3

Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τους ακόλουθους Ειδικότερους Όρους και η 
συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
«5.580,00€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%».

Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά τα ακόλουθα:

Ειδικότεροι Όροι

Η αιτούμενη προμήθεια είναι σε συμφωνία με τους ειδικούς κανόνες στο πλαίσιο χρηματοδότησης του έργου





Τόπος παροχής υπηρεσιών:
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών:  12 μήνες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι: Τμηματική.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «18/01/2022» και ώρα 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
«elgeorgantzi@rc.aueb.gr», με θέμα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Παροχή Υπηρεσιών «Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του 
δικτυακού εξοπλισμού που υποστηρίζει τη λειτουργία του δικτύου δεδομένων κορμού και 

πρόσβασης του ΟΠΑ στo κτίριο επί των οδών Ευελπίδων 47 & Λευκάδος, καθώς και στο κτίριο του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ επί της οδού Κεφαλληνίας 46, για το έτος 2022. Ο εξοπλισμός αυτός χρήζει συντήρησης 
απαραίτητης για την απρόσκοπτη λειτουργία του δεδομένου ότι υποστηρίζει τις δικτυακές και 
τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη του Πανεπιστημίου που στεγάζονται στα 

συγκεκριμένα κτίρια.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε μορφή PDF, 
(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:





ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.» (στοιχεία επικοινωνίας glekakos@aueb.gr»).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης

Αναπλ.Καθηγητής Γεώργιος 
Λεκάκος

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά 
Βίου Μάθησης Ο.Π.Α.




