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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 9600/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με σκοπό
την προμήθεια «Εργαστηριακών Αναλωσίμων», στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3 του
υποέργου (7): «Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων βιο-οικονομίας για τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της
αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων» του έργου: «Ερευνητική υποδομή για την ανάπτυξη
βιοδιεργασιών, τροφίμων και την εκμετάλλευση καινοτομιών», με ακρωνύμιο «FOOD INNOVATION RI», με κωδ.
ΟΠΣ 5027222 και κωδ. ΕΛΚΕ ΙΠ 80370, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Δράση: «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας» και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και
εθνικούς πόρους.
Προϋπολογισμός: 23.397,56 € χωρίς ΦΠΑ, 29.012,98 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κωδικοί CPV των υπό προμήθεια ειδών:

ΤΜΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 15.333,05€, ΦΠΑ 24%: 3.679,93€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 19.012,98€
(CPV): 33790000-4 (Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί), 19520000-7
(πλαστικά προϊόντα), 24931250-6 (μέσα εργαστηριακής καλλιέργειας).
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 8.064,52€, ΦΠΑ 24%: 1.935,48€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000,00€
(CPV): 33698100-0 (καλλιέργειες μικροβιολογίας), 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίων), 336963008 (χημικά αντιδραστήρια), 44832000-1 (διαλύτες).
Το κονδύλι που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «Υλικά Άμεσης Ανάλωσης (Εργαστηριακά
Αναλώσιμα)» με κωδικό ΕΓΛΣ 64-08 του προαναφερόμενου έργου.
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου
Αν. Καθηγ. Νικόλαο Κοψαχείλη, ο οποίος φέρει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου για την
επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται, και θα ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.
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Προσφορές γίνονται δεκτές για το ένα ή και για τα δύο τμήματα, απαραίτητα όμως για το σύνολο των
ειδών κάθε Τμήματος.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Τόπος κατάθεσης προσφορών ορίζονται τα γραφεία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική.
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της
προσφοράς, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν
τη διάρκεια ισχύος των προσφορών τους σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 20/11/2020 και ώρα 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού: 26/11/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.
Διάρκεια της σύμβασης: εκτείνεται για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της, και σε
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών: Τα είδη πρέπει να παραδοθούν στο εργαστήριο του Αν.
Καθηγητή Νικόλαου Κοψαχείλη, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τέρμα Λ. Βεργωτή,
28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και σε
κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τη λήξη αυτής.
Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το γραφείο του διαγωνισμού ορίζεται το γραφείο του Αν.
Καθηγητή Νικόλαου Κοψαχείλη, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τέρμα Λ. Βεργωτή,
28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Δικαίωμα Συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
25 του ν. 4412/2016.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016.
Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια»
(https://diavgeia.gov.gr) και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ)
(http://eprocurement.gov.gr). Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του
Ιονίου Πανεπιστημίου (http://rc.ionio.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ.
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Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Ελισσάβετ Παπαδοπούλου,
τηλ. 2661087606, rc@ionio.gr (Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ιονίου
Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών &
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου: http://rc.ionio.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως: Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κοψαχείλης, τηλ. 2671026505,
email: kopsahelis@ionio.gr, kopsahelis@upatras.gr, οι οποίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Ερωτήματα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ
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