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ΑΔΑ:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων
Τηλ.: 2610 369457
Telefax: 2610 369176
e-mail: gatzouna@teiwest.gr

Πάτρα 19/09/2018
Αριθμ. Πρωτ. : 28725
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 62889

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
για την Ανάδειξη Αναδόχου για την
"Προμήθεια & Εγκατάσταση Εργαστηριακού Εξοπλισμού "

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα, Τ.Κ. 26334,
Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2610369457, +30 2622039001, Τηλεομοιοτυπία: +30 2610369176, Ηλεκτρονική
διεύθυνση: vpapasot@gmail.com, gatzouna@teiwest.gr.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Κεντρική Κυβερνητική Αρχή πλην Κεντρικής Διοίκησης.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη
Διακήρυξη, από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με Α/Α Συστήματος 62889, από
το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr, από τη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.app.diavgeia.gov.gr, καθώς από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας & του ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας, http://elke.teiwest.gr & http://teiwest.gr/, από τις 20/09/2018.
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Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 15/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:30.
Τόπος υποβολής προσφορών : Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική Γλώσσα.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων.
Αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Εργαστηριακού
Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Υποέργου (15): «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας»,
της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Φυτικού Πλούτου (Plantup)» και ΜIS 5002803, η οποία έχει ενταχθεί στη
Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Διακ. 08/2018.
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 8397 σχετική πίστωση
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ως άνω αναφερόμενου Φορέα χρηματοδότησης. Η
σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 15 της Πράξης : «Αναβάθμιση Φυτικού Πλούτου (Plantup)», η οποία
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020 (ΕΠΑνΕΚ)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5553/1679/Α2/31-10-2017 και έχει λάβει κωδικό
MIS 5002803. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ2017ΣΕ14510033
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Προϋπολογισμός του συνόλου του έργου : Εβδομήντα επτά χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά
(77.016,13 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (95.500,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, ανά Τμήμα.
Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Τμημάτων, είτε για μέρος αυτών,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στην αριθμ. 08/2018 Διακήρυξη. Η υποβολή των προσφορών θα
πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Διάρκεια Σύμβασης : ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της.
Ταξινόμηση κατά CPV: 38000000-5 [Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)].
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν Ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
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Δικαίωμα Συμμετοχής: Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016 οι υποψήφιοι προσφέροντες και, σε
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες υπό περαιτέρω προϋποθέσεις που ορίζει η Διακήρυξη.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr )
Διεύθυνση κατάθεσης των έντυπων προσφορών: Στην αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής:

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων σαράντα ευρώ
και τριάντα δύο λεπτών (1.540,32 €). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα, το
ύψος της εγγύησης υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του Τμήματος/των Τμημάτων. (βλ.
άρθρο 2.2.3 της αριθμ. 08/2018 Διακήρυξης).
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της : Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της,
χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η
σύμβαση, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον.
Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς
προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 08/2018 διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr).
Τρόπος και Χρόνος Παράδοσης Εξοπλισμού: H παραλαβή του εξοπλισμού γίνεται από επιτροπές,
πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του
Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΣΤ της Διακήρυξης
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08/2018 (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος του
εξοπλισμού γίνεται με πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (οριστικό- παραλαβής
του εξοπλισμού με παρατηρήσεις –απόρριψης του εξοπλισμού) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Εξοπλισμός που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέος με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να παραπεμφθεί για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Πληρωμή: Εφάπαξ, με την εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του προς
προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάστασή του σε πλήρη λειτουργία.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης & της Διακήρυξης: Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, στην ιστοσελίδα
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ), στον ιστότοπο του Προγράμματος
«Διαύγεια», στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας & του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στις 20/10/2018,
ημέρα

Πέμπτη & στον Τοπικό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες Πελοπόννησος και Γνώμη, στις

21/10/2018, ημέρα Παρασκευή.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον Ανάδοχο, βάσει του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α
68/20.3.2007), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α 163/4.9.2009).
Πληροφορίες : Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο
του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ και

φέρουν ψηφιακή υπογραφή στις προθεσμίες που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τα εν λόγω αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινήσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλ. αυτούς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
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Ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
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