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ΕΡΓΟ: Network for traditions and heritage in music – Apollo Lands (MIS: 5003428)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Interreg V-A ELIT – Greece-Italy)
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

Ληξούρι, 11/11/2020
ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Network for traditions and heritage in music –
Apollo Lands (MIS: 5003428)

Αναθέτουσα Αρχή

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου

Προϋπολογισμός

806,45€ (χωρίς ΦΠΑ)
1.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Διαδικασία Ανάθεσης

Απευθείας Ανάθεση

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
μόνο

Κωδικοί CPV των υπό 30000000-9 «Μηχανήματα Γραφείου και Υπολογιστές»
προμήθεια υπηρεσιών
Καταληκτική Ημερομηνία
υποβολής προσφορών

18/11/2020

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.

80446

Κωδικός ΟΠΣ

5003428

Χρηματοδότηση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Interreg V-A EL-IT
– Greece-Italy)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διονύσιος Κατερέλος (dkaterelos@ionio.gr)
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής μόνο, αφορά την Προμήθεια Εξοπλισμού και
Λογισμικού του έργου Network for traditions and heritage in music – Apollo Lands (MIS:
5003428) προϋπολογισμού οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών [806,45 €] πλέον
ΦΠΑ 24%, ύψους εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών [193,55 €], ήτοι
συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α χιλίων ευρώ [1.000,00 €].
Η πρόσκληση διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Network for traditions
and heritage in music – Apollo Lands», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003428 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ:
80446) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Διονύσιο Κατερέλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο
πλαίσιο του «Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (Interreg V-A
EL-IT Greece-Italy), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της
παρούσης.
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων
έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών [806,45 €] πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους εκατόν ενενήντα τριών
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών [193,55 €], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
χιλίων ευρώ [1000,00 €].
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών
των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020. Οι προσφορές θα
κατατεθούν ηλεκτρονικώς με email στη διεύθυνση dkaterelos@ionio.gr.
Ως ημερομηνία αποστολής της προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του e-mail. Οι
προσφορές θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας.

3.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Το email της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
α) Ένα (1) αντίγραφο του συμπληρωμένου από τον συμμετέχοντα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της
παρούσας, με όλες τις σελίδες του αριθμημένες και υπογεγραμμένες από το νόμιμο
εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα και σαφή αναφορά

“This project is funded by the European Union and by National Funds of Greece & Italy”

Cooperation Programme:
(Interreg V-A)
EL-IT - Greece-Italy

στα προτεινόμενα μοντέλα των προϊόντων.
β) την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα
του προσφέροντος.
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές που
ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη
συμμετοχή τους.
Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς.
Μετά από αίτημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου τα
στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν περαιτέρω διαπραγμάτευσης και
διευκρινίσεων.
4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για ενενήντα (90)
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 υπηρεσιών 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.
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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.
• Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.
• 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 διεθνείςδιατάξεις
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. 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,
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 έγκριση της απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
ανάδοχος θα παραδώσει τον εξοπλισμό που αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος Α’
στην Κεφαλονιά. Η παράδοση, η εγκατάσταση και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα γίνεται κατόπιν
συνεννόησης του αναδόχου με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου ή εκπρόσωπο της
Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά.
Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου και εφόσον τα είδη
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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 διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 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 νόμιμων 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 οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά:
•

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
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.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Διονύσιος Κατερέλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί να δοθεί
προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A\A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

(α)

(β)

(γ)

1

Φορητός Υπολογιστής

1

1.1.

Λογισμικό

ios

ΝΑΙ

1.2

Τεχνολογία Συστήματος

Το προτεινόμενο
σύστημα πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας
με ανακοίνωση τους
τελευταίους 24 μήνες
από την ημερομηνία
υποβολής των
προσφορών

ΝΑΙ

1.3

Επεξεργαστής

i3 ή i5 Intel technology

ΝΑΙ

1.4

Μνήμη RAM

>= 8GB

ΝΑΙ

1.5

Καρτα γραφικών

Intel Iris Plus Graphics,
Υποστήριξη για
εξωτερικούς
επεξεργαστές γραφικών
(eGPU) με δυνατότητα
Thunderbolt 3

ΝΑΙ

1.6

Σκληρός δίσκος

>=128GB SSD (ή SSD
256 GB με τεχνολογία
PCIe)

ΝΑΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡ.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

(δ)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)
(ε)
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1.7

1.8

Οθόνη

13,3 ιντσών (διαγώνιος)
με οπίσθιο φωτισμό
LED και τεχνολογία
IPS, Τεχνολογία True
Tone

ΝΑΙ

Συνδέσεις

Εγγενής έξοδος
DisplayPort μέσω
USB‑C, Έξοδος VGA,
HDMI και Thunderbolt
2 με χρήση
προσαρμογέων

ΝΑΙ
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