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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα: 16-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 22620
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 22619/16-06-2020) με την
διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 3.788,42€ συνολική αξία
4.697,64€ με ΦΠΑ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων
σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς
επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας (CLAMiK)», με κωδικό Επιτροπής
Ερευνών «82449» και έχει λάβει κωδικό MIS «5032798».
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
που
εντάσσεται
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.)
1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 1Σ «Ανάπτυξη
επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο»,
Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για
έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)». Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος
συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Πλαίσιο
χρηματοδότησης:
Ε.Σ.Π.Α.
2014-2020,
Τομεακά
ΕΠ,
ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), Πρόσκληση Α.Π. 1180/356/A2/10.03.2017
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Το τεύχος της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.rc.uoi.gr.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εργαστηριακού Εξοπλισμού» σύμφωνα με
την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της Διακήρυξης.
Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 38000000-5
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ – DEWAR AΖΩΤΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 3.788,42€
ΦΠΑ 24 %: .909.22€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 4.697,64€
Προσφορές υποβάλλονται απαραίτητα για το σύνολο των ειδών με βάση τις
απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «14-05
Δαπάνες Οργάνων και Εξοπλισμού (Επιστημονικά Όργανα)».
Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:
30-06-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:
01-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
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Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην
Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς για διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη μέρα της
διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της
προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν.
4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Χρονική διάρκεια σύμβασης: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Εργαστήριο Χ3-312 – Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων..
Εγγυήσεις:
•
•

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής λειτουργίας 3% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
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Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα
τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή Σωτήριο Χατζηκακού, στο
τηλέφωνο 2651008362.
Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες
του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά
τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος
Αντιπρύτανης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS NTETSIKAS
Ημερομηνία: 2020.06.16 11:17:21 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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