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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, 12/02/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1372/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία, (Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης 1372/2020) με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα του
διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού»,
στο πλαίσιο των υποέργων 2 των πράξεων: ΝΕΥΡΟΣΥΣΤΗΜΑ, ΝΕΥΡΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΝΕΥΡΟΦΑΡΜΑ,
ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ και ΝΕΥΡΟΔΟΚΙΜΗ (MIS: 5016116, 5016113, 5016117, 5016115 και 5016089) και
Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα
δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (362.903,20€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, οι οποίες
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 5 τμήματα με αντίστοιχο προϋπολογισμό. ΤΜΗΜΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΜΕ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΩΝ, ΤΜΗΜΑ 4: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ 5: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ, προϋπολογισμού εβδομήντα δύο χιλιάδων
πεντακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (72.580,64€) το κάθε τμήμα. CPV της
προμήθειας: 33141620-2 (ιατρικοί εξοπλισμοί)
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών ενός η περισσοτέρων ή και όλων των τμημάτων.
Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της
υπογραφής της. Ο χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
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Παράδοση εξοπλισμού: Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, Τμήμα
Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα.
Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών :
(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 26/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00
Αποσφράγιση των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 01η/04/2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μήνες από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού έως τις 16/03/2020, ώρα 15:00,
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιονίου
Πανεπιστημίου– Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), 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. Η
προκήρυξη της σύμβασης έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
17/02/2020 (2020/S 033-077126).
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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