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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087606, Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr
Κέρκυρα, 26/03/2019
Αρ. Πρωτ. 3589/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.: 3589/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, προκηρύσσει
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 3589/2019)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ανά τμήμα, του διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης
«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο του υποέργου 5 της
πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό Ο.Π.Σ.: 5007986 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή
Καθηγητή Μάρκο Αυλωνίτη, συνολικού προϋπολογισμού 120.967,74€ (εκατόν είκοσι χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και 150.000.00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων (ΠΤΑ-ΙΝ), Κωδ. ΣΑΕΠ 0221.
2. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
3. Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 4 τμήματα με αντίστοιχο προϋπολογισμό. ΤΜΗΜΑ 1: Πλήρες Σύστημα
Δορυφορικού Γεωδαιτικού Σταθμού Αναφοράς GNSS με προϋπολογισμό 12.400,00€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 2: Συστήματα Παροχής Ενέργειας με προϋπολογισμό
15.496,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 3: Σεισμολογικά Όργανα με προϋπολογισμό
91.991,74€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ 4: Συστήματα Εγκατάστασης με προϋπολογισμό
1.080,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ενός
η περισσοτέρων ή και όλων των τμημάτων. Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για προσφορά
τμημάτων θα αφορά σε όλα τα ζητούμενα τεμάχια. Επιπλέον εφόσον πρόκειται για σύστημα που
αποτελείται από πολλά μέρη, η προσφορά θα αφορά σε όλα τα μέρη του συστήματος.
4. Διάρκεια της σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι τέσσερις (4)
μήνες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.
5. Παράδοση εξοπλισμού: Σύμφωνα με την παρ. 6.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
6. Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών :
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(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 19η/04/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14.00
7. Αποσφράγιση των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
7η/05/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) Κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με την προμήθεια των
συγκεκριμένων αγαθών. β) Ενώσεις προμηθευτών/Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.
9. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
10. Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για έξι (6) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού έως τις
13/04/2019 και ώρα 14.00, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
12. Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη-προκήρυξη) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Παν/μίου (ΕΛΚΕ ΙΠ), rc.ionio.gr, Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
www.promitheus.gov.gr, Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, www.eprocurement.gov.gr και Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.
13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται
απαραίτητα από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ως άνω αναφερόμενου
προϋπολογισμού ανά τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ Ι.Π.

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος
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