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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Επαναπροκήρυξη Τακτικού Ανοικτού διαγωνισμού προϋπολογισμού ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€90.000,00€), για την ««Προμήθεια συστήματος  ταχυμετρίας 
ρευστών Laser Doppler Velocimetry για μέτρηση μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)», 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου 
στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ» 
1. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Δ.Μ., Πάρκο Αγ. Δημητρίου - 
50131 Κοζάνη.  
2. Είδος σύμβασης/αντικείμενο: ««Προμήθεια συστήματος  ταχυμετρίας ρευστών Laser Doppler 
Velocimetry για μέτρηση μιας συνιστώσας της ταχύτητας (1D LDV system)»» 
3. Προϋπολογισμός έργου: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα 
χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€90.000,00€). Εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια 
ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά πλέον ΦΠΑ 24% (72.580,65 €) 
4. Διάρκεια Σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
5. Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
τιμής)  
6. Γλώσσα: Ελληνική  
7. Χώρος εγκατάστασης: Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη 
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και σε περίπτωση ενώσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων) τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα 
σε: α) ένα κράτος - μέλος της Ένωσης ή β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (ΣΔΣ) και πληρούν  τους όρους της παρούσας προκήρυξης και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 
στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
9. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων  Συμβάσεων   (ΕΣΗ∆ΗΣ)   μέσω   της   διαδικτυακής   
πύλης www.promitheus.gov.gr   του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον τύπο  
10. Καταληκτικές Ημερομηνίες: Ηλεκτρονικής υποβολής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δευτέρα 
09/01/2017 και ώρα 14:00. Αποσφράγισης προσφορών Πέμπτη 12/01/2017 και ώρα 10:30 π.μ 
 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 
 

Μαρνέλλος Γεώργιος 

 

ΑΔΑ: 7236469Β7Κ-Θ25


		2016-12-07T12:37:46+0200
	Athens




