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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087606, e-mail: diagon.rc@ionio.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 10730/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων, με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού
εξοπλισμού, στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Εξοπλισμός για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις
νευροεκφυλιστικές ασθένειες (FOLDIT)» της Πράξης «Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο για τη μελέτη αναδίπλωσης πρωτεϊνών στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες» με κωδικό Ο.Π.Σ.
5047144, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» (Δράση «Περιφερειακή Αριστεία»), συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων
σαράντα μίας χιλιάδων εκατό ευρώ (341.100,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τετρακοσίων
είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (422.964,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. CPV της προμήθειας: 38000000-5 - Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)
και 38514200-3 - Μικροσκόπια με κεφαλή σάρωσης
3. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.
4. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής
της. Ο χρόνος παράδοσης του αντικειμένου της σύμβασης είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
5. Παράδοση εξοπλισμού: Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας, Τμήμα
Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου, Κτίριο Αρεταίος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Κέρκυρα.
6. Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών :
(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την 13η/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
7. Αποσφράγιση των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 17η/12/2021,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής.
8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής.
9. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
10. Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δώδεκα (12) μήνες από
την επομένη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
11. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού έως τις 03/12/2021, ώρα 15:00,
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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12. 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. Η
προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 05/11/2021.
13. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται
απαραίτητα από εγγυητική επιστολή ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι δύο ευρώ (6.822,00€).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ Ιονίου Παν/μίου
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