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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494312-2021:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ιωάννινα: Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
2021/S 191-494312
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Β' ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 1ος ΟΡΟΦΟΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
Πόλη: ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Ταχ. κωδικός: 45110
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eediagon@cc.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 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
Αριθμός αναφοράς: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 140210

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων» σύμφωνα με την Αναλυτική
Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. Η παρούσα σύμβαση
υποδιαιρείται σε είκοσι ένα τμήματα.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα, απαραίτητα όμως για το
σύνολο των ειδών που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, με εξαίρεση τα τμήματα (8), (9), (10), (11), για τα οποία η
διάρκεια ορίζεται σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.
Η Κατηγορία Δαπάνης που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι 64-08: Α.1.10 Προμήθειες (Εργαστηριακά
Αναλώσιμα).
Χώρος παράδοσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 198 712.39 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:
Ποσοτικοποίηση Μοριακών δεδομένων.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ποσοτικοποίηση Μοριακών δεδομένων.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 490.57 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αλληλούχηση νέας γενιάς σε πλατφόρμα Illumina.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αλληλούχηση νέας γενιάς σε πλατφόρμα Illumina.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 886.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αντιδραστήρια μοριακής ανάλυσης.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντιδραστήρια μοριακής ανάλυσης.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 641.51 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αντιδραστήρια Κυτταρομετρίας ροής.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντιδραστήρια Κυτταρομετρίας ροής.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 433.96 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Χημικά αντιδραστήρια και πλαστικά εργαστηρίου.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Χημικά αντιδραστήρια και πλαστικά εργαστηρίου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 7 040.32 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Καλλιεργητικά υλικά και αντισώματα.
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Καλλιεργητικά υλικά και αντισώματα.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 084.91 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αντιδραστήρια για μέτρηση κυτταροκινών.
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΒΕΤ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΤΙΡΙΟ Ε4-ΙΣΟΓΕΙΟ.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντιδραστήρια για μέτρηση κυτταροκινών.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 886.79 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αντιδραστήρια και kits για απομόνωση και ανάλυση DNA/RNA.
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
38951000 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) πραγματικού χρόνου
24965000 Ένζυμα

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι., Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντιδραστήρια και kits για απομόνωση και ανάλυση DNA/RNA.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 145.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
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
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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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αντιδραστήρια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
24965000 Ένζυμα
38950000 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι., Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντιδραστήρια αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 187.92 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Υλικά για αλληλούχιση DNA.
Αριθμός τμήματος: 10

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33696500 Αντιδραστήρια εργαστηρίων

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι., Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Υλικά για αλληλούχιση DNA.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 75 471.70 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 3
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Χημικά και εργαστηριακά αναλώσιμα.
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
33696300 Χημικά αντιδραστήρια

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι., Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ισόγειο

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Χημικά και εργαστηριακά αναλώσιμα.

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: 3
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
ΚΙΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ BMC.
Αριθμός τμήματος: 12

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
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II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α’
ΟΡΟΦΟΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
ΚΙΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ BMC.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 5 775.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αναλώσιμα Η/Υ
Αριθμός τμήματος: 13

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30000000 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα
λογισμικών

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α’
ΟΡΟΦΟΣ
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II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αναλώσιμα Η/Υ

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 869.69 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Θρεπτικά υλικά.
Αριθμός τμήματος: 14

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
30000000 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα
λογισμικών

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α’
ΟΡΟΦΟΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Θρεπτικά υλικά.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
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II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 187.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών.
Αριθμός τμήματος: 15

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α’
ΟΡΟΦΟΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Δίσκοι ευαισθησίας αντιβιοτικών.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 390.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αναλώσιμα εργαστηρίου.
Αριθμός τμήματος: 16

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α’
ΟΡΟΦΟΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αναλώσιμα εργαστηρίου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 974.70 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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
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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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.
II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Είδη ατομικής Προστασίας.
Αριθμός τμήματος: 17

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ, Α’
ΟΡΟΦΟΣ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Είδη ατομικής Προστασίας.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 310.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Αντιδραστήρια προετοιμασιας και αλληλούχησης νέας γενιάς για CNVs.
Αριθμός τμήματος: 18

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντιδραστήρια προετοιμασιας και αλληλούχησης νέας γενιάς για CNVs.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 150.94 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
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Ποσοτικοποιήση βιβλιοθηκών για NGS.
Αριθμός τμήματος: 19
II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Ποσοτικοποιήση βιβλιοθηκών για NGS.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 3 396.23 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Γενικά αναλώσιμα.
Αριθμός τμήματος: 20

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Γενικά αναλώσιμα.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 132.08 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Χημικά- Αναλώσιμα για καλλιέργεια.
Αριθμός τμήματος: 21

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
33790000 Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα / Ioannina
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Ιατρικής Π.Ι, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ, ΙΣΟΓΕΙΟ

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Χημικά- Αναλώσιμα για καλλιέργεια.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 193.55 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
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 2020ΣΕ11910095). MIS 5047228.

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης μέσω
της ενσωμάτωσης μοριακών δεδομένων -ωμικής υψηλής ανάλυσης - pathAGE» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», (Απόφ. Ένταξης αρ. πρωτ. 6302/1455/Α2/20-11-2020).
Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

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 της 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα 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:
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης
και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 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

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/11/2021
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: 12/11/2021
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
http://www.eprocurement.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
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: ΑΕΠΠ - ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
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:
27/09/2021

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS GKANIATSAS
Ημερομηνία: 2021.10.01 11:43:04 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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