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Πάτρα, 30/08/2019
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 71025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την
Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού
με αρ. διακ. 4/2019
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο
Πατρών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2610996660, 996622,
969055, 996656, Τηλεομοιοτυπία: +30 2610996677, Ηλεκτρονική διεύθυνση:
rescom@upatras.gr.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη, από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., καθώς και από τον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών
http://research.upatras.gr/, από τις 04/09/2019 με Α/Α Συστήματος 76779
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 23/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 27/09/2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12:00 π.μ.
Τόπος υποβολής προσφορών : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική Γλώσσα.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης
Κάτω των Ορίων.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα για το
σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων και των απαιτήσεων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Αντικείμενο της σύμβασης: Εργαστηριακός Εξοπλισμός.
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου : Εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες εξήντα οχτώ ευρώ
(122.068 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό διαιρείται σε 26
Τμήματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος της Διακήρυξης Άρθρο 1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά
τμήμα.
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Διάρκεια Σύμβασης
: Τέσσερις (4) μήνες από την 2019-09-02
υπογραφή της Σύμβασης
Ταξινόμηση κατά CPV: 38000000-5 (Εξοπλισμός εργαστηριακός), 42931120-8 (Επιτραπέζια
μηχανήματα φυγοκέντρισης), 42931100-2 (Εργαστηριακά μηχανήματα φυγοκέντρησης και
εξαρτήματα), 39711110-3 (Ψυγεία-καταψύκτες), 30213000-5 (Προσωπικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές), 30213300-8 (Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές), 30230000-0
(Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών), 42131143-0 (Βαλβίδες ελέγχου ροής), 38437100-8
(Σιφώνια (πιπέτες)), 31154000-0 (Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος), 42131100-7 (Βαλβίδες
συγκεκριμένης λειτουργίας), 42122510-8 (Περισταλτικές αντλίες), 33152000-0 (Κλίβανος),
38436000-0 (Ανακινητήρες και εξαρτήματα), 2943000-8 (Θερμοστατικά λουτρά και σχετικά
εξαρτήματα), 30237140-2 (Μητρικές πλακέτες), 38431000-5 (Συσκευές ανίχνευσης),
38432210-7 (Χρωματογράφοι αερίου), 48151000-1 (Σύστημα ελέγχου με ηλεκτρονικό
υπολογιστή), 48000000-8 (Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής), 42921320-7
(Μηχανήματα συσκευασίας), 42122100-1 (Αντλίες υγρών).
Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη
από πιστοποιημένη αρχή παροχή ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )
Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται, στο
ύψος 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
ανά τμήμα.
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (επίκειται αλλαγή του
Υπουργείου σύμφωνα με το Π.Δ. 81/2019 – ΦΕΚ Α 119/08.07.2019). Η δαπάνη για την εν
λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019
του Φορέα. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη
Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» - Food Innovation RI» η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
5518/1012/A2-13.09.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5027222. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους.
Πληρωμή: Το συμβατικό τίμημα θα καταβληθεί 100% εφάπαξ μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του προς προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση του σε πλήρη λειτουργία.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές
προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στην αντίστοιχη διακήρυξη, η οποία
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης & της Διακήρυξης: .
Η προκήρυξη στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜΔΗΣ» στις
02/09/2019, στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες
«Πελοπόννησος» και «Γνώμη» στις 03/09/2019.
Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) στις 03/09/2019.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο,
βάσει του ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α 68/20.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του
ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/4.9.2009)
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Πληροφορίες : Αιτήματα
για συμπληρωματικές πληροφορίες
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο
δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που
αναφέρονται στη διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών
– διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλ.
αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικός πρόσβασης).
Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Έρευνας και Ανάπτυξης
Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος
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