
Ημ/νία :04/10/2021
Αρ. Πρ. :35871/2021

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) 
επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστη και ενός (1) ζεύγους ασύρματων ακουστικών 
(headphones-headset) με τους αναγκαίους φορτιστές.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό 
ΕΕ «11331801» και τίτλο «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC 
APPROACH - GREBRAD - [ΕΡ-3318-01]».

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. 35307/30-09-2021 αίτημα του/της επιστημονικά 
υπευθύνου του έργου με κωδικό «11331801», τίτλο «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A 
MACROECONOMIC APPROACH - GREBRAD - [ΕΡ-3318-01]», το οποίο ανήκει στο πλαίσιο χρηματοδότησης 
«ΕΛΙΔΕΚ, 401- ΕΘΝΙΚΑ», για την ανάθεση της Προμήθειας Ειδών με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) επιτραπέζιου 
ηλεκτρονικού υπολογιστη και ενός (1) ζεύγους ασύρματων ακουστικών (headphones-headset) με τους 
αναγκαίους φορτιστές.».

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 
«30213100-6 - Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές, 31158100-9 - Φορτιστές μπαταριών, 
32342100-3 - Ακουστικά κεφαλής».

Η Προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι η ακόλουθη:

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, 
εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά 
υπολογιστών, tablets)

Η/Υ και Ηλεκτρονικά συγκροτήματα (οθόνες, εκτυπωτές, 
λοιπά περιφερειακά υπολογιστών, tablets)

ΑΦΜ Επωνυμία

094222211 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

Κατάλογος Προμηθευτών Δ3

Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και η 
συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
«2.097,38€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%».

Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα:

Τεχνικές Προδιαγραφές





Τόπος παράδοσης ειδών προμήθειας:
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο ΟΠΑ, Πατησίων 76.

Χρόνος παράδοσης:  35 μέρες.

Η παράδοση θα είναι: Συνολική.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «10/10/2021» και ώρα 14:00.

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια «Προμήθεια ενός (1) επιτραπέζιου ηλεκτρονικού υπολογιστη και 
ενός (1) ζεύγους ασύρματων ακουστικών (headphones-headset) με τους αναγκαίους φορτιστές.» 
στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «11331801» και τίτλο «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A 

MACROECONOMIC APPROACH - GREBRAD - [ΕΡ-3318-01]».

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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

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, «ΒΕΛΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩ.» (στοιχεία επικοινωνίας evella@aueb.gr»).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης

Αναπλ.Καθηγητής Γεώργιος 
Λεκάκος

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




