
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100 
70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

∆ηµόσιος Ανοικτός  ∆ιαγωνισµός 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής διαθεσιµότητας και λοιπού εξοπλισµού 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας –Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ν. Πλαστήρα 100, 70013 
Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2810 391600, FAX: +30 2810 391601, E-mail: ics@ics.forth.gr. 

2. Προϋπολογισµός έργου: 130.000 Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στις κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Ν. 
Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης . 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που 
ασκούν  εµπορία και εγκατάσταση ηλεκτρονικών ειδών και υπολογιστών. 

5. Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν προσφορές  µόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η ∆ιακήρυξη.  

6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

7. ∆ιάρκεια της σύµβασης: τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

8. Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται από: α. την ιστοσελίδα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας 
και συγκεκριµένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.forth.gr/ στον σύνδεσµο “Νέα/Προκυρήξεις-
∆ιαγωνισµοί / Προµήθεια συστηµάτων βάσης δεδοµένων υψηλής διαθεσιµότητας και λοιπού εξοπλισµού ” και β. 
από το την γραµµατεία του Ινστιτούτου Πληροφορικής - Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, 
Ηράκλειο Κρήτης – Ινστιτούτο Πληροφορικής, Γραµµατεία, 10.00-14.00 όλες τις εργάσιµες ηµέρες. 

9. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ν. Πλαστήρα 
100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης, είτε µε συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) 22 Φεβρουαρίου 
2013 Ώρα: 10.00 

10. Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης:  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 Ώρα: 10.00. Ίδρυµα 
Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ν. Πλαστήρα 100, 70013 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα.  

11. Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 7995.00 Ευρώ. Με την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ύψους ποσοστού 10% της συνολικής συµβατικής αξίας του 
έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

12. Βασικοί τρόποι πληρωµής: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη. 

13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά µε την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που 
θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσµεύεται από την προσφορά του δύο (2) µήνες.  

15. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα  µε τη ∆ιακήρυξη.  

16. Γλώσσα του ∆ιαγωνισµού: Ελληνική 

17. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης ∆ιακήρυξης στον ελληνικό τύπο: 16/1/2013, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής (http://www.forth.gr/ ενότητα «Νέα/Προκυρήξεις-∆ιαγωνισµοί» και στο Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια. 

18. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο µέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα στους συµµετέχοντες.  

Ο Πρόεδρος του ∆Σ ΙΤΕ 

 

 


