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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την σύναψη δημοσίας σύμβασης με τίτλο 

«Αναδιάρθρωση επικοινωνίας μεταξύ των κτιρίων του ΕΛΚΕ και του Παντείου» στο 

πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου» και κωδικό «01». 

 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12022/15-07-2022 Αιτήματος για διενέργεια διαδικασίας 

απευθείας ανάθεσης για κατηγορία δαπάνης από 2.500,01€ έως 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ σας 

προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης-προσφοράς στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΛΚΕ 

Παντείου Πανεπιστημίου» και κωδικό «01», για την ανάθεση Προμήθειας Ειδών με τίτλο 

«Αναδιάρθρωση επικοινωνίας μεταξύ των κτιρίων του ΕΛΚΕ και του Παντείου» 

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): «72511000-0: Υπηρεσίες λογισμικού διαχείρισης δικτύου». 

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: 

Έτος Κατηγορία Δαπάνης CPV 

2022 62.07.00008 Συντηρήσεις 

και επισκευές λογισμικού 

72511000-0: Υπηρεσίες 

λογισμικού διαχείρισης 

δικτύου 

   

Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολο της τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και η 

συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 

ποσό των «2.400,00€». 

 

 

 





Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα: 

Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι 

Επέκταση των διαθέσιμων προς χρήση διευθύνσεων στο υποδίκτυο, διευρύνοντας το subnet 

από /30 σε /29, ενημέρωση, παραμετροποίηση, routing και switching πρωτοκόλλων στον 

ήδη υπάρχοντα δικτυακό εξοπλισμό, ενεργοποίηση ανάλογου interface στο firewall και 

δημιουργία νέου δικτύου στο κεντρικό switch. 

Τόπος παράδοσης ειδών Προμήθειας: 

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική ημερομηνία: «Παρασκευή, 22/07/2022»  

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου «elkepant@panteion.gr, a.sgardeli@panteion.gr», με θέμα:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Προμήθεια «Αναδιάρθρωση επικοινωνίας μεταξύ των 

κτιρίων του ΕΛΚΕ και του Παντείου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «01» 

και τίτλο «ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου». 

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.  

 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά 

θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF:  





Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτει το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα κατά την ημερομηνία υποβολή 

προσφορών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.). 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα 

δηλώνεται ότι:  

I. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 

4412/2016 όπως ισχύει. 

II. Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργαζομένων και εργοδο-

τών) που αφορούν τις εισφορές κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης. 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Επιστημονικώς Υπεύθυνο, μαζί με 

σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται).  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής 

φύσεως (στοιχεία επικοινωνίας «elkepant@panteion.gr, a.sgardeli@panteion.gr»). 

  

  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

Χαράλαμπος Οικονόμου 

Αντιπρύτανης Έρευνας & Δια Βίου Μάθησης 




