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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 9926/20.11.2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για
την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, για το Έργο «Βελτίωση της διαχείρισης και της υποδομής
διάθεσης υδάτινων πόρων μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων» με ακρωνύμιο
«SAVE WATER» προϋπολογισμού 16.048,40 € πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 3.851,60 €, ήτοι συνολικού
ποσού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19.900,00 €.
Κωδικοί CPV των υπό προμήθεια ειδών
ΤΜΗΜΑ Α (Εξυπηρετητής, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητά τηλέφωνα),
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.032,25€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ: 5.000,00€
30211000-1

Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (server)

30213100-6

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop)

32250000-0

Κινητά τηλέφωνα

ΤΜΗΜΑ Β (Εξοπλισμός αίθουσας υπολογιστών),
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 12.016,13€, ΣΥΝΟΛΙΚΗ: 14.900,00€
30211000-1

Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (server)

30213100-6

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop)

30213200-7

Φορητοί υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση
γραφίδας (tablet)

32250000-0

Κινητά τηλέφωνα

30236110-6

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM)

30232110-8

Εκτυπωτές λέιζερ

30234000-8

Μέσα αποθήκευσης

30216110-0

Σαρωτές για χρήση στην πληροφορική

32324600-6

Τηλεοπτικοί δέκτες ψηφιακής τηλεόρασης

30237260-9

Βραχίονες επιτοίχιας στερέωσης οθόνης
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Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Improving water management and
supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» με ακρωνύμιο «SAVE WATER», κωδικό
ΟΠΣ 5033050 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.: 80343) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Αυλωνίτη,
αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Cross- border cooperation programme
Greece- Albania 2014-2020) [Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας]. Η πράξη συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους των δύο κρατών μελών (Αλβανίας και Ελλάδας).
Το κονδύλι που θα βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι «Η/Υ, οθόνες, εκτυπωτές, λοιπά περιφερειακά
υπολογιστών, tablets» με κωδικό ΕΓΛΣ 14-03 του προϋπολογισμού του Έργου «SAVE WATER».
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή και τα δύο τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε
τμήματος.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου
Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα.
Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
για διάστημα τεσσάρων (4) 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.
Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 07/12/2020 και ώρα 14.00
Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: Τρίτη, 08/12/2020 και ώρα 12.00

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο αναπληρωτή καθηγητή Μάρκου Αυλωνίτη, Κτήριο Γραμματείας
Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου, 2ος όροφος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, πρώην Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Κέρκυρας, 49132, Κέρκυρα
Διάρκεια της σύμβασης: Δύο μήνες από την υπογραφή της και πριν τη λήξη του φυσικού αντικειμένου
της πράξης.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: Γραφείο αναπληρωτή καθηγητή Μάρκου Αυλωνίτη,
Κτήριο Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου, 2ος όροφος, Πλατεία Τσιριγώτη 7,
πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 49132, Κέρκυρα
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 βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania

[2]

ΑΔΑ: 99ΚΔ46Ψ8ΝΨ-8ΙΝ

20PROC007687346 2020-11-20

4412/2016.
Η

παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια»
(https://diavgeia.gov.gr). Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του
Ιονίου Πανεπιστημίου (http://rc.ionio.gr) και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων» (ΚΗΜΔΗΣ) (http://eprocurement.gov.gr).

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 (email: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μάρκο Αυλωνίτη, στο τηλέφωνο 2661087752 (avlon@ionio.gr) ή
τον κ. Σπυρίδωνα Βούλγαρη στο τηλέφωνο 2661087753 (e-mail: svoul@ionio.gr)

Η Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ιονίου Πανεπιστημίου
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Αναπλ. Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
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