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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αριθμ. Πρωτ.: 7140/04-08-2020 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                          Ο ΦΟΡΕΑΣ «ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού :  

 
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ποσά με ενσωματωμένο το ΦΠΑ)  
Τμήμα Α:  Φορητοί σταθμός επεξεργασίας (4.000,00 €),   
Τμήμα Β: Σταθμός εργασίας (1.500,00 €),   
Τμήμα Γ: Σχεδιογράφοι τριών διαστάσεων (2.890,00 €),   
Τμήμα Δ: Σαρωτές (22.940,00 €),   
Τμήμα Ε: Εξυπηρετής – Server (11.000.00 €).     

Προϋπολογισμού ύψους 34.137,10 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) 8.192,90 €, ήτοι συνολικού ποσού 
42.330,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την 
Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων 
τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της 
Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 52529/26-05-2020 και κωδικό έργου 
Τ6ΥΒΠ-00015.  

 

 
Γίνεται δεκτή η υποβολή μερικής προσφοράς ανά τμήμα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του 
τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο 
του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για 
κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό 
φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να 
γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά. 
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Τόπος κατάθεσης προσφορών: Τελλόγλειο Ίδρυμα 
 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 

Υποβολή προσφορών: μέχρι 28/08/2020 και ώρα 14:00.    

Ημερομηνία Διενέργειας: 04/09/2020 και ώρα 14:00.   

Τόπος Διενέργειας: Τελλόγλειο Ίδρυμα  

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του 

Τελλογλείου Ιδρύματος στο τηλέφωνο 2310991610 (email: teloglion@teloglion.gr).   
 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες 
ημέρες  στο τηλέφωνο 2310996350.  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Τεχνικές Προδιαγραφές    

                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πρότυπα επιστολών καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας  
                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Σχέδιο σύμβασης  

 
 
 
 

Για το Τελλόγλειο Ίδρυμα  
Η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
 

 

                                                 Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά  
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