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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379773-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ιωάννινα: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
2021/S 143-379773
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ταχ. διεύθυνση: Β' Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Ταχ. κωδικός: 451 10
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Γκανιάτσας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eediagon_rc@uoi.gr
Τηλέφωνο: +030 2651007982
Φαξ: +030 2651007951
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.eprocurement.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού.
Αριθμός αναφοράς: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 115961

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Η εν λόγω προμήθεια εντάσσεται
στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 217 741.94 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σύστημα διδιάστατης αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας, υψηλής διακριτικής ικανότητας - TOF.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432210 Χρωματογράφοι αερίου

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο: Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο
Κτίριο - όροφος: Χ2 - ισόγειο.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα διδιάστατης αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας, υψηλής διακριτικής ικανότητας - TOF.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 228 225.81 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αλληλουχητής νέας γενιάς NGS.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Γεωπονίας - Εργαστήριο: Υγείας των Ζώων, Υγιεινής και Ποιότητας Τροφίμων
Κτίριο - όροφος: Ζωικής Παραγωγής - ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αλληλουχητής νέας γενιάς NGS.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 133 064.52 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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Σύστημα αναβάθμισης υποδομής NMR AV-500 - σύστημα κονσόλας NMR ΝΕΟ.
Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33114000 Συσκευές φασματοσκοπίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο: NMR
Κτίριο - όροφος: Χ2 085 - ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα αναβάθμισης υποδομής NMR AV-500 - σύστημα κονσόλας NMR ΝΕΟ.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 266 129.03 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σύστημα φασματόμετρου Micro-Raman.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33114000 Συσκευές φασματοσκοπίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο: Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό κέντρο
Κτίριο - όροφος: Χ2 - ισόγειο
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα φασματόμετρου Micro-Raman.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 159 274.19 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σύστημα φασματοφωτομέτρου οπτικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES).
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33114000 Συσκευές φασματοσκοπίας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο: Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό κέντρο
Κτίριο - όροφος: Χ2 - ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
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Σύστημα φασματοφωτομέτρου οπτικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES).
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 54 032.26 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Σύστημα μικροσκοπίας σάρωσης ηλεκτρονίων εκπομπής πεδίου.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38511000 Ηλεκτρονικά μικροσκόπια

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο: Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
Πανεπιστημιακό Ερευνητικό κέντρο
Κτίριο - όροφος: Χ2 - ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Σύστημα μικροσκοπίας σάρωσης ηλεκτρονίων εκπομπής πεδίου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 354.84 EUR
II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας νανορροής και
πηγής νανοψεκασμού.
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38432200 Χρωματογράφοι

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Μονάδα φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap - Εργαστήριο: Χ2-083
Κτίριο - όροφος: Χ2 (ισόγειο Τμήματος Χημείας)

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap: Σύστημα υγρής χρωματογραφίας νανορροής και
πηγής νανοψεκασμού.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 104 838.71 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

27/07/2021
S143
https://ted.europa.eu/TED

7 / 11

EE/S S143
27/07/2021
379773-2021-EL

21PROC008991599 2021-07-28
8 / 11

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap: Σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων
πρωτεομικής.
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38000000 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Μονάδα φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap - Εργαστήριο: Χ2-083
Κτίριο - όροφος: Χ2 (ισόγειο Τμήματος Χημείας)

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μάζας LTQ-Orbitrap: Σύστημα αυτόματης προετοιμασίας δειγμάτων
πρωτεομικής.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 94 758.06 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Εξοπλισμός εργαστηρίου οργανοληπτικού ελέγχου τροφίμων.
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45214600 Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια έρευνας

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα Χημείας - Εργαστήριο: Χ2-106
Κτίριο - όροφος: Χ2 (ισόγειο Τμήματος Χημείας)

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Εξοπλισμός εργαστηρίου οργανοληπτικού ελέγχου τροφίμων.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 064.52 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 5
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κωδ.
ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
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οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910135). MIS 5047235.
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον
σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών
και βιολειτουργικών προϊόντων (ΕΥ-Αγροδιατροφή)» (απόφ. ένταξης αρ. πρωτ. 6265/1418/Α2/20.11.2020). Η
σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε..

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1)
Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες,
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες
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IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/09/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/09/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/07/2021

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS GKANIATSAS
Ημερομηνία: 2021.07.27 16:25:16 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

27/07/2021
S143
https://ted.europa.eu/TED
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