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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα: 16-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 22623
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 22621/16-06-2020) 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
«ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΣΑΡΩΤΗΣ)», με εκτιμώμενη
καθαρή αξία 20.386,10€, συνολική αξία 25.278,77€ με ΦΠΑ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΈΝΑΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΑ1» του προγράμματος ERASMUS+, ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016-2017, με
αριθμό σύμβασης «2017-1-EL01-KA103-035291» και κωδικό Επιτροπής Ερευνών «82190».
Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Εθνικής Μονάδας του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
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 «Έγχρωμου ψηφιακού πολυλειτουργικού
συστήματος κομμένου φύλλου μεγάλης παραγωγής (φωτοαντιγραφικό-εκτυπωτήςσαρωτής)» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.
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Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1.

ΕΓΧΡΩΜΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΜΜΕΝΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ - ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΑΡΩΤΗΣ)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 20.386,10€
ΦΠΑ 24%: 4.892,67€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 25.278,77€
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
Οργανωτικά (Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός)».
Χώρος παράδοσης – εγκατάστασης ορίζεται το Τυπογραφείο του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών:
01-07-2020 και ώρα 02:00 μ.μ.
Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας Διαγωνισμού:
02-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
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
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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: Δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τυπογραφείο.
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.
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 κ. Κωνσταντίνο Ευθυμιάδη, στο τηλέφωνο 2651006544.
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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 12:11:41 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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