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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα: 06-07-2021
Αρ. Πρωτ.: 32558
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 32557/06-07-2021) 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
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία
3.941,53€, συνολική αξία 4.887,50€ με ΦΠΑ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Οπτική παρακολούθηση, εκτίμηση της
ηλικίας και του φύλου καταναλωτών με βαθιά μηχανική μάθηση χρησιμοποιώντας RGB και
θερμικές εικόνες», με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82413», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, το
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει λάβει
κωδικό MIS «5030529».
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/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion.
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 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): 30230000-0.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.941,53€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 4.887,50€).
Προσφορές υποβάλλονται 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: «14-03:
Δαπάνες Οργάνων και Εξοπλισμού (Η/Υ και περιφερειακές συσκευές)».
Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:
20-07-2021 και ώρα 02:00 μ.μ.
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:
21-07-2021 και ώρα 10:00 π.μ.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

3.941,53€

78,83€

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, (γραφείο 2 - 1ος όροφος), που βρίσκεται στην

2

ΑΔΑ: 6Ξ2Ζ469Β7Η-ΖΡ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

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: Γραφείο Β6 (2ος όροφος) – Τμήμα Μηχανικών
Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Εγγυήσεις:
•
•

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 4% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.
Εγγύηση καλής λειτουργίας 5% 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 κ. Χριστόφορος Νίκου, στο
τηλέφωνο 2651008802.
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 GKANIATSAS
Ημερομηνία: 2021.07.07 09:52:12 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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