ΕΡΓΟ: Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2020)
Επιστ. Υπ/νος: Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος

Κέρκυρα, 05/03/2020
Προς :
κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την μηχανογραφική υποστήριξη εξοπλισμού ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΙΠ στο πλαίσιο του Έργου
«Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2020)»

Αναθέτουσα Αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου
Παν/μίου (ΕΛΚΕ ΙΠ)

CPV

50300000-8 - Επισκευή, συντήρηση και συναφείς
υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό
γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό
εξοπλισμό

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη

3.500 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2.822,58 €
χωρίς ΦΠΑ

Κριτήρια Ανάθεσης

Χαμηλότερη Τιμή

Καταληκτική ημ/νία υποβολής
προσφορών:

12/03/2020
90 μέρες μετά την καταληκτική ημ/νία υποβολής
προσφορών

Διάρκεια ισχύος προσφορών:

Έργο

Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών
συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων 2020). Κ.Ε: 52020
Νάνος Στέφανος

Στοιχεία Επικοινωνίας
[e-mail: snanos@ionio.gr, τηλ.: 26610-87476]
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1. Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προμήθεια υπηρεσίας μηχανογραφικής υποστήριξης
εξοπλισμού ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΙΠ .
Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός της ΜΟΔΥ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Ιονίου Πανμίου, αποτελείται συνοπτικά από τα εξής:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: (14) Δεκατέσσερις
Εκτυπωτές – Laser: (6) Έξι
Μηχανήματα – Multi: (1) Ένα
Οθόνες: (14) Δεκατέσσερις
Σαρωτές: (2) Δύο
UPS: (6) Έξι
Προγράμματα Διαχείρισης: (1) Ένα
Φορολογικός μηχ/σμός ALGOBOX 2003: (1) Ένα
O άνω εξοπλισμός φέρει την εξής περιγραφή εγκατάστασης:
Καλωδιακό δίκτυο όπου οι Η/Υ είναι συνδεμένοι στο ευρύτερο δίκτυο του Ιονίου
Πανεπιστημίου και συνδέονται on line στο Internet μέσω αυτού, καθώς και στο πρόγραμμα
διαχείρισης έργων του ΕΛΚΕ ΙΠ.
Με την παρούσα πρόσκληση ζητείται ο ανάδοχος να αναλάβει και να υποστηρίξει τον
ανωτέρω μηχανογραφικό εξοπλισμό της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΙΠ με τους παρακάτω όρους:
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση συμφωνείται να είναι διάρκειας από 20/03/2020 έως 31/12/2020.
Το ωράριο εργασίας και αποδοχής κλήσεων για τον ανάδοχο θα είναι 09:00 έως 15:00
καθημερινά εκτός των ημερών αργίας. Ημέρες αργίας θεωρούνται οι εξής: Σάββατο,
Κυριακή, επίσημες αργίες και τοπικές εορτές.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μεταβαίνει στην έδρα του πελάτη, μετά από κλήση που θα
δεχτεί για πρόβλημα της ανωτέρω μηχανογράφησης του, εντός 24 ωρών από τη λήψη της
κλήσης.
Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου για την ομαλή λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισμού,
περιλαμβάνουν είτε την επισκευή είτε την διάγνωση τεχνικού προβλήματος, εάν δεν δύναται
επισκευή.
Επίσης δύο φορές τμηματικά εντός της διάρκειας υποστήριξης απαιτούνται:
•
διενέργεια προληπτικού ελέγχου και συντήρησης, λογισμικού & μηχανικού υλικού
προκειμένου να διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία σε όλα τα συστήματα και υποσυστήματα.
•
αποκατάσταση τεχνικών προβλημάτων του ανωτέρω εξοπλισμού με την δημιουργία
αντίγραφων ασφαλείας, δεδομένων χρηστών & λειτουργικών συστημάτων.
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Συμπληρωματικά, σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ή αναβάθμισης του υπάρχοντος
εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα παρέχει πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του απαιτούμενου
εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ανάγκες της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΙΠ.
Η απασχόληση του αναδόχου προσδιορίζεται είτε σε πέντε μηνιαίες επισκέψεις, είτε σε δέκα
ώρες συνολικής απασχόλησης ανά μήνα. Με την συμπλήρωση μιας εκ των δυο περιπτώσεων,
θα υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση που θα προσυμφωνείται.
2. Υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις φυσικών
προσώπων) μπορούν να αποστείλουν την προσφορά έως 12/03/2020, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στη δ/νση e-mail: snanos@ionio.gr . Η ημερομηνία προσφοράς αποδεικνύεται
από την ημερομηνία αποστολής του e-mail. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν σφραγίδα και
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες
παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους
και θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης
χωρίς να δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν
ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.
3. Τιμές
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται:
●

το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών σε ευρώ

●

όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και τυχόν δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή
άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις π.χ. κόστος μεταφοράς

●

εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους
λογαριασμούς του αναδόχου.

4. Άλλοι όροι
●

Ο ΕΛΚΕ ΙΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι
υποχρεούνται να τα παρέχουν.

●

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

5. Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών
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ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που
μειοδότησαν.
Επιπλέον ο ΕΛΚΕ ΙΠ διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή
της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση
σε τέτοια περίπτωση.
Ο υποψήφιος ανάδοχος πριν επιλεγεί μπορεί να κληθεί να καταθέσει πιστοποιητικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον νόμιμο
εκπρόσωπό του και, μετά την έκδοση της απόφαση ανάθεσης, μπορεί να κληθεί να
υπογράψει σύμβαση με τον ΕΛΚΕ ΙΠ.
6. Παράδοση- Παραλαβή
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το έργο που αναφέρεται
ανωτέρω.
Ο ΕΛΚΕ διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης του χώρου και χρόνου παροχής των υπηρεσιών με
την υποχρέωση ενημέρωσης του Αναδόχου από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία,
εφόσον οι υπηρεσίες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της
προσφοράς, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα
παραστατικά.
Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
7. Πληρωμή
Η πληρωμή μπορεί να γίνεται τμηματικά, βάσει σχετικών τιμολογίων του αναδόχου, στο
οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης μετά την τμηματική παραλαβή
των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής,
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Ειδικότερα:
Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ. 2 φόρος εισοδήματος, όπως
ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
Η προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011, άρθρο
4, παρ. 3 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Η προβλεπόμενη κράτηση από την ΚΥΑ 1191/27.03.2017, κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3
του άρθρ. 350 του Ν. 4412/2016, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος
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