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ΕΡΓΟ: Κεντρικές δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ειδών γραφείου για το Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του έργου «Κεντρικές δράσεις για την Πρακτική Άσκηση
του Ιονίου Πανεπιστημίου»
Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισμός

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου
Πανεπιστημίου
1300,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, μόνο

Κωδικοί CPV των υπό
προμήθεια ειδών

30192000-1
Προμήθειες ειδών γραφείου

Καταληκτική
Ημερομηνία υποβολής
προσφορών

20/05/2020

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.

80270

Κωδικός MIS

5033237

Χρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους

Στοιχεία
Επικοινωνίας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 2661087315,
aefstath1@gmail.com
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 2661087306, internship@ionio.gr
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1. AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο αφορά την προμήθεια ειδών γραφείου για
το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο λειτουργεί για τις
ανάγκες του έργου με κωδικό 80270. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα χίλια
σαράντα οκτώ Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά [1048,39 €] πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους
διακοσίων πενήντα ένα Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών [251,61 €], ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α χίλια τριακόσια Ευρώ [1300 €].
Η πρόσκληση διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κεντρικές δράσεις για την
Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ: 80270, κωδικό MIS
5033237 και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αθανάσιο Ευσταθίου, Καθηγητή, Τμήματος Ιστορίας,
του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και εθνικούς πόρους .
Οι προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη προμήθεια περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α’ της παρούσης.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
O συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα ανέρχεται στα χίλια
σαράντα οκτώ Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά [1048,39 €] πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους διακοσίων
πενήντα ένα Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών [251,61 €], ήτοι συνολικό ποσό
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α χίλια τριακόσια Ευρώ [1300 €].
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις
αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την 20ή/05/2020.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν:
Ηλεκτρονικώς με email στη διεύθυνση aefstath1@gmail.com και internship@ionio.gr.
Η ημερομηνία προσφοράς αποδεικνύεται από την ημερομηνία αποστολής του e-mail. Οι
προσφορές θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας.
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4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για τριάντα (30)
ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές
που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
5. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:
• Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ.
• Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές
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.
6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου διατηρεί το
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα
παρέχουν.
• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της
προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να
τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς 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 Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.
4412/2016.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας
αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων
αναδόχων που μειοδότησαν.
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»
Άξονας Προτεραιότητας 7
«Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν.
4412/2016

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και
την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι
συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μετά την έκδοση της απαιτούμενης απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τον
εξοπλισμό που αναγράφεται στους πίνακες του Παραρτήματος Α’. Η παράδοση θα γίνει
κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου στο Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης Ιονίου Πανεπιστημίου στην εξής διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Τ.Κ.
49100, 1ος όροφος, Γραφείο 1.2. Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ.
δελτίο αποστολής), στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο κωδικός του έργου 80270.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου και εφόσον τα είδη
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προσφοράς και της πρόσκλησης. Η αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής θα συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενο από τα
αντίστοιχα παραστατικά.
Η παραλαβή των ειδών καθώς και τυχόν παράταση της ημερομηνίας παράδοσης
διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή με βάση
τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε
περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.
9. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων ειδών θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του
αναδόχου, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η
οποία θα έχει συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και εφόσον έχει προηγηθεί
σχετική χρηματοδότηση του έργου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Από την πληρωμή παρακρατούνται, ανάλογα με το ποσό της προμήθειας, 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.
• H 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
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παραγρ. 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.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.

Με εκτίμηση,
Αθανάσιος Ευσταθίου
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η κάθε προσφορά πρέπει να τα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προϊόντα.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
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ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Περιγραφή)
Μολύβι
Στυλό: μαύρο, μπλε (τύπου BIC)
Μαρκαδόροι υπογράμμισης
Διορθωτικές ταινίες
Ζελατίνες (μέγεθος Α4) (πακέτο 100)
Κουτί Γωνία SKAG (κόκκινο, μαύρο)
Κλασέρ (με μηχανισμό 8/32 μαύρο, κόκκινο)
Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων SKAG
(πολύχρωμα) (πακέτο των 50)
Σελοτέιπ
Ταινίες (διάφανες) συσκευασίας
Κλιπ Μεταλλικά 51mm
Συνδετήρες Μεταλλικοί 50mm (πακέτο των 100)
Συνδετήρες Μεταλλικοί 26mm (πακέτο των 100)
Αυτοκόλλητες ετικέτες 70*50,8 mm (πακέτο των
40φ)
Αυτοκόλλητες ετικέτες Dot Matrix 105* 70 mm
(πακέτο των 40 φ)
Αυτοκόλλητες ετικέτες μεγέθους A4 πολλαπλών
χρήσεων λευκές. Μέγεθος: 200*297 mm (πακέτο
100 φ)
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 υψηλής ποιότητας,
κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών QConnect χρήσεων (πολύχρωμες). Μέγεθος:
192*38 mm (πακέτο 100 φ)
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 υψηλής ποιότητας,
κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών QConnect χρήσεων (πολύχρωμες). Μέγεθος 192*61
mm (πακέτο 100 φ)
Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 υψηλής ποιότητας,
κατάλληλες για όλους τους τύπους εκτυπωτών QConnect χρήσεων (πολύχρωμες). Μέγεθος 105*70
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mm (πακέτο 100 φ)
Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι πολύχρωμοι (πακέτο
των 50)
Λευκός φάκελος αλληλογραφίας με αυτοκόλλητο
typotrust (μέγεθος Α4)
Λευκός φάκελος αλληλογραφίας με αυτοκόλλητο
typotrust (μέγεθος Α5)
Λευκός φάκελος αλληλογραφίας με αυτοκόλλητο
typotrust (μέγεθος Α3)
Ψαλίδι 17cm Office Log
Κοπίδι
Πλαστικό
18mm
Office
Log
(επαγγελματικό)
Ζελατίνα Ντοσιέ Έλασμα (Α4)
Αριθμομηχανή (μεγάλο μέγεθος)
Blue Tack
Ντοσιέ 2 κρίκων Α4 ράχη 4 cm
Αποσυρραπτικό Τανάλια
Ντοσιέ με λάστιχο πλαστικοποιημένο
Φάκελος με λάστιχο πλαστικοποιημένος (μπλε,
μαύρος, κόκκινος)
Ταμπόν απλής σφραγίδας
Μελάνι (μπλε) για ταμπόν (κουτί 30 ml)
Χάρακας (30 cm)
Χάρακας (20cm)
Διαχωριστικά (πλαστικά) διαφανειών (Α4)
(πακέτο των 10)
Βάση σελοτέιπ (πχ. deli) επαγγελματική
Στυλό Parker (απλό)
Ντοσιέ Σουπλ με διαφάνειες (διάφορα) (40
φύλλα)
Διακορευτής χαρτιού 10 φύλλων (μαύρος)
Συρραπτικά επαγγελματικά
Συρραπτικό γραφείου (τανάλια)
Συρραπτικό Γραφείου μεταλλικό (τανάλια)
Σύρματα συρραπτικού 24/6 (κουτί 1000
τεμαχίων)
Σύρματα συρραπτικού 6/4 (κουτί 2000 τεμαχίων)
Σύρματα συρραπτικού Νο. 10 (κουτί 1000
τεμαχίων)
Διάφανη
πλαστική
χαρτοθήκη
εγγράφων
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μεγέθους Α4 με δυνατότητα προσθήκης επιπλέων
θηκών.
Σφραγίδα πρωτοκόλλου (ξύλινη)*
1
ΣΥΝΟΛΟ

*Η σφραγίδα πρωτοκόλλου θα περιλαμβάνει το παρακάτω κείμενο:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
MIS 5033237
Αρ. Πρωτ:………………………………
Ημερομηνία:…………………………

