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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087606, Fax: 2661087641, e-mail: diagon.rc@ionio.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 10576/2021
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό
διαγωνισμό κάτω των ορίων με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), για την
προμήθεια αισθητήρων και μικροσυστημάτων, προϋπολογισμού 19.838,71 € προ ΦΠΑ και
24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η προμήθεια χωρίζεται στα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α: Αισθητήρες και μικροσυστήματα για την παρακολούθηση του δικτύου διανομής
πόσιμου νερού
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :
9.677,42 €
ΦΠΑ 24% :

2.322,58 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ :

12.000,00 €

ΤΜΗΜΑ Β: Αισθητήρες και μικροσυστήματα για την παρακολούθηση του δικτύου αποθήκευσης
και της ποιότητας του πόσιμου νερού
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :

10.161,29 €

ΦΠΑ 24% :

2.438,71 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ :

12.600,00 €

Κωδικοί CPV των υπό προμήθεια ειδών:
30236100-3

Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης

31421000-3

Στοιχεία συσσωρευτών από μόλυβδο

31681500-8

Συσκευές φόρτισης

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

31712112-8

Κάρτες SIM

31712113-5

Κάρτες με ολοκληρωμένα κυκλώματα
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31712116-6

Μικροεπεξεργαστές

31712331-9

Φωτοβολταϊκά στοιχεία

31731100-0

Στοιχεία κατασκευής

32580000-2

Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων

Ο διαγωνισμός αφορά το έργο με τίτλο «Improving water management and supply infrastructure via
smart technologies, policies and tools», ακρωνύμιο «SAVE WATER», κωδικό ΕΛΚΕ Ι.Π.: 80343 και
κωδικό ΟΠΣ 5033050, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA II Crossborder 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). Ενάριθμος: 2018ΕΠ52260007.
Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που βαρύνει η εν λόγω προμήθεια είναι: «14-05 Επιστημονικά
Όργανα» του προϋπολογισμού του προαναφερόμενου έργου.
Προσφορές γίνονται δεκτές για ένα ή και τα δύο τμήματα απαραίτητα για το σύνολο των ειδών κάθε
τμήματος.
Στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
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 δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών.
Εγγυήσεις: α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού: i) εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε
λεπτών (193.55€) για το Τμήμα Α, ii) διακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (203,23€) για το
Τμήμα Β και β) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 4% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)
της προμήθειας.
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών: 18/11/2021 και ώρα 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/11/2021 και ώρα 12:00
Διάρκεια της σύμβασης: 90 ημέρες από την υπογραφή της και πάντως εντός της διάρκειας του έργου.
Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών: Γ ραφείο του αναπληρωτή καθηγητή Μάρκου
Αυλωνίτη, Κτήριο Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής, 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.
Έξοδα δημοσιεύσεων: Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο,
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σύμφωνα με το άρθρ. 46 του ν.3801/2009.
Τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου–
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών), rc.ionio.gr., Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
www.promitheus.gov.gr, Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, www.eprocurement.gov.gr και Διαύγεια www.diavgeia.gov.gr.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και κάθε
επικοινωνία γίνεται μέσω αυτής.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως έξι
(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Ι.Π.
signed by
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Αναπλ. Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη

The project is co funded by the European Union and National funds of Greece and Albania

[3]

