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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Προμήθεια εξοπλισμού ακουστικών
βοηθημάτων», με κωδ. 5927.03
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας
Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Προμήθεια εξοπλισμού ακουστικών βοηθημάτων» και
κωδ. 5927.03, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να εκδηλώσουν το
ενδιαφέρον τους και να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις συνημμένες
Τεχνικές Προδιαγραφές, για την προμήθεια εξοπλισμού ακουστικών βοηθημάτων. Ο υπό
προμήθεια εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης "Υποστήριξη
Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας", η οποία έχει
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049420 και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων
ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Τα προσφερόμενα είδη θα
πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στον Πίνακα
Α, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης του είδους βαρύνει τον προμηθευτή. Τα είδη θα παραδοθούν
στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεύθυνση
Μεταμορφώσεως 2, 38334 Βόλος.
Οι ενδιαφερόμενοι στο φάκελο της προσφοράς τους θα πρέπει να συμπεριλάβουν υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:
• στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η μεταφορά και η παράδοση του εξοπλισμού στις
εγκαταστάσεις της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη διεύθυνση
Μεταμορφώσεως 2, 38334 Βόλος,
• ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική
νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και
ότι, προέρχεται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις,
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•
•

ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και κατάλληλος για τη
χρήση που προορίζεται,
αποδέχονται το δικαίωμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), να ζητήσει οποιοδήποτε
έγγραφο, πιστοποιητικό καταλληλόλητας ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων,
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κριθεί
απαραίτητο.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν κλειστές, μέχρι και την Πέμπτη 26/11/2020 στις 14.00
μ.μ. (με ένδειξη εξωτερικά του φακέλου: Προσφορά για το έργο με κωδικό 5927.03 για την
Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 42063/18/11/2020) στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Γιαννιτσών & Λαχανά -Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334, Βόλος), υπόψη Καθηγ. Ζ. Μαμούρη.
Οι προσφορές θα πρέπει να βρίσκονται εντός του συνολικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ, ενώ κάθε
υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών
και ποσοτήτων. Προσφορά που θα περιλαμβάνει μέρος των ειδών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εντός του φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται:
α) Η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση,
β) Η Τεχνική Προσφορά με συμπληρωμένο τον Πίνακα Α (Πίνακας Συμμόρφωσης),
σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και
γ) Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς συμπληρωμένος, σφραγισμένος και υπογεγραμμένος
από τον νόμιμο εκπρόσωπο (Πίνακας Β). Στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων
πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του. Η διάρκεια ισχύος
των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες μετά την ημερομηνία
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με το προσφερόμενο είδος, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα
να ζητήσει συμπληρωματικές εξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο για την αξιολόγηση των
ειδών, είτε να απορρίψει την προσφορά. Το είδος της παρούσας πρόκλησης θα πρέπει να παραδοθεί
εντός πενήντα (50) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης
μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει, απόσπασμα/αποσπάσματα ποινικού
μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Σε
περίπτωση που δεν προσκομιστούν, Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο αμέσως επόμενος μειοδότης. Η
Αναθέτουσα Αρχή, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, να ματαιώσει εν μέρει ή και στο σύνολό
της την παρούσα Πρόσκληση.
Η τιμή κατακύρωσης περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες προβλεπόμενες κρατήσεις (φόρος, κράτηση
υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ κλπ.).
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
*
Καθηγ. Ζήσης Μαμούρης
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

Συνημμένα:
α) Πίνακας Α (Πίνακας συμμόρφωσης με τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές)
β) Πίνακας Β (Πίνακας υποδείγματος οικονομικής προσφοράς)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1. Ασύρματο μικρόφωνο και δέκτης για την καλύτερη πρόσληψη της ομιλίας
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πέντε (5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ)
Α/Α
(α)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(β)

3.000€
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(γ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(δ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(ε)

5

1

Ποσότητα

2

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο

ΝΑΙ

3

Dimensions (Ø x H): 55 x 12 mm / 2.17” x 0.46”

ΝΑΙ
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Weight: 28 g / 0.99 oz

NAI

5

Battery: Lithium Polymer 3.7 V

ΝΑΙ

6

Operating time: 8 hours

NAI

7

Frequency range: 2.4 GHz ISM band including
adaptive automatic frequency hopping

NAI

8

Transmission range: 10 meters / 33 feet (typical) 20
meters / 66 feet (ideal conditions)

ΝΑΙ

9

Microphones and center indicator lights

ΝΑΙ

10

Audio input for multimedia

ΝΑΙ

11

Microphone modes: Table mode, Selection mode,
Lapel mode

ΝΑΙ

12

MultiBeam Technology

ΝΑΙ

13

Audio bandwidth:100 Hz – 7.3 kHz

ΝΑΙ
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ΕΙΔΟΣ 2. Ασύρματos δέκτης για την καλύτερη πρόσληψη της ομιλίας από βαρήκοα άτομα συμβατό
με το παραπάνω μικρόφωνο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Πέντε (5)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ)
Α/Α
(α)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(β)

4.000€
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(γ)

Ποσότητα.

2

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
Dimensions without neckloop (L x W x H):66 x 29 x
12 mm / 2.60 x 1.14 x 0.47 inch
Battery information: Lithium Polymer 3.7 V
DCEmbedded, not removable
Capacity: 250 mAh (typ.)
Charging time: 2 hours (typ.)

ΝΑΙ

5

Operating time: >10 hours

ΝΑΙ

6

Frequency: 2.4 GHz including adaptive automatic
frequency hopping

ΝΑΙ

7

Audio bandwidth: 100 Hz – 7.0 kHz

NAI

8

Magnetic field strength: 1.25 A / m 150 mm above
the center loop

ΝΑΙ

9

Weight (including standard loop): 42 g / 0.09 lb

ΝΑΙ

4

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(ε)

5

1

3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(δ)

ΝΑΙ

NAI
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ΕΙΔΟΣ 3. Κινητό μικρόφωνο υποβοήθησης στην καλύτερη πρόσληψη της ομιλίας από βαρήκοα
άτομα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τέσσερα (4)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (σύνολο με το ΦΠΑ)
Α/Α
(α)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
(β)

2.000€
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(γ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(δ)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
(ε)

4

1

Ποσότητα.

2

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.

ΝΑΙ

3

Operating range: 20 m (66 feet)

ΝΑΙ

4

Usability:Indicator lights ,Obvious On/Off and Mute
modes

ΝΑΙ

5

MultiTalker Network

ΝΑΙ

6

Students pass-around microphones

ΝΑΙ

7

Voice Activity Detection mode (VAD)

ΝΑΙ

8

Push-To-Talk function (PTT)

ΝΑΙ

9

2 inbuilt microphones: Automatic microphone mode
(hand-held, table stand)

ΝΑΙ

10

Audio bandwidth:100 Hz - 7.3 kHz

ΝΑΙ

11

Usage option: Hand-held or table stand

ΝΑΙ

12

Battery :Lithium polymer 3.7 V DC

ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
του/της
………………..………………………………………………………………………………..
(αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα)
στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 42063/18.11.2020 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την
προμήθεια

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ασύρματο μικρόφωνο και
δέκτης για την καλύτερη
πρόσληψη της ομιλίας
Ασύρματos δέκτης για την
καλύτερη πρόσληψη της
ομιλίας από βαρήκοα άτομα
συμβατό με το παραπάνω
μικρόφωνο
Κινητό μικρόφωνο
υποβοήθησης στην καλύτερη
πρόσληψη της ομιλίας από
βαρήκοα άτομα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
[€]

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

5

5

4

ΣΥΝΟΛΟ

Ισχύς της προσφοράς ……………….. μέρες από την ημερομηνία υποβολής της
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