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Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 03/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(ΝΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 479.838,71€ χωρίς ΦΠΑ
(595.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ )
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Το Τμήμα Διαγωνισμών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών και Περιουσίας του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει διαγωνισμό (Αρ. 03/2020 Διακήρυξης) με την
ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. (αύξοντες συστημικούς αριθμούς Τμήμα 01: Α/Α 96457,
Τμήμα 02: Α/Α 96464, Τμήμα 03: Α/Α 96465, Τμήμα 04: Α/Α 96466 Τμήμα 05: Α/Α 96467, Τμήμα
06: Α/Α 96468, Τμήμα 07: Α/Α 96469, Τμήμα 08: Α/Α 96470, Τμήμα 09: Α/Α 96471, Τμήμα 10: Α/Α
96472, Τμήμα 11: Α/Α 96473, Τμήμα 12: Α/Α 96474, Τμήμα 13: Α/Α 96475, Τμήμα 14: Α/Α 96476,
Τμήμα 15: Α/Α 96477, Τμήμα 16: Α/Α 96478, Τμήμα 17: Α/Α 96479, Τμήμα 18: Α/Α 96480, Τμήμα
19: Α/Α 96481, Τμήμα 20: Α/Α 96482, Τμήμα 21: Α/Α 96483, Τμήμα 22: Α/Α 96484, Τμήμα 23: Α/Α
96485, Τμήμα 24: Α/Α 96486, Τμήμα 25: Α/Α 96487, Τμήμα 26: Α/Α 96488, Τμήμα 27: Α/Α 96489)
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει
τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού για την ενίσχυση δημόσιων
υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με εκτιμώμενη αξία 479.838,71 € πλέον ΦΠΑ,
συνολική αξία 595.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή
Επωνυμία

ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για γενικές πληροφορίες

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες

Καραγεωργίου Βασίλειος
vkarageorgiou@food.teithe.gr

ΤΗΣ

Θέρμη
57001

ΕΛΛΑΔΑ
+30 2321049106
23210-46556
prom@teicm.gr
Δεσπούδη Στέλλα

Τηλ. Επικ.: +03 2310013906
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ihu.gr

Διεύθυνση υποβολής φυσικού φακέλου προσφοράς :Tθ 101 ΤΚ 57400 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο, που αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή του Παραρτήματος Ι του ν.
4412/2016 και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (υποτομέας Νομικά πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και
Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Εφαρμοστέο δίκαιο
είναι το ελληνικό.
Φύση της σύμβασης
Η σύμβαση αφορά προμήθεια.
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Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας
EL522
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Περιγραφή προμήθειας
Αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού
εξοπλισμού για την ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμφωνα με την Αναλυτική
Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
38000000-5 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 479.838,71 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 595.000,00
€), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:
Τμήμ
α

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ονομασία εξοπλισμού
Συσκευή ανάλυσης
μεγέθους σωματιδίων με
περιθλασιμετρίαακτίνωνlas
er
Φασματόμετρο πυρηνικού
μαγνητικού συντονισμού
(NMR)
Λυοφιλιωτής (freezedryer)
Ηλεκτροχημικός αναλυτής
(ποτενσιοστάτης
/γαλβανοστάτης)
Ψυχόμενηφυγόκεντρος
Ξηραντήρας καταιονισμού
(spraydryer)
Ρεόμετρο μέτρησης
εκτατικού ιξώδους
(extensionalrheometer)
Ψυχόμενητράπεζα –
Δειγματοφορέας
Αναλυτής ιξώδους
Κλειστικό καψυλίων
Μύλοςάλεσης
Ψυχόμενος κυκλοφορητής
με φυγοκεντρική αντλία
Λογισμικό ελέγχου και
επεξεργασίας δεδομένων
Πολυδύναμος αναμίκτης
Θερμαινόμενοι μαγνητικοί
αναδευτήρες
Υδατόλουτρο με
αναλυκλοφορία
Περισταλτική αντλία

Ποσότητ
α

Προϋπολογισμό
ς χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμό
ς ανά τμήμα
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισμό
ς ανά τμήμα με
ΦΠΑ

1

70.078,00

70.078,00

86.896,72

1

106.064,00

106.064,00

131.519,36

1

64.869,50

64.869,50

80.438,18

1

12.689,80

12.689,80

15.735,35

1

6.264,41

6.264,41

7.767,87

1

21.307,50

21.307,50

26.421,30

1

63.922,50

63.922,50

79.263,90

1

16.004,30

16.004,30

19.845,33

1
1
1

37.880,00
2.696,58
7.291,90

37.880,00
2.696,58
7.291,90

46.971,20
3.343,76
9.041,96

1

9.280,60

9.280,60

11.507,94

1

8.333,60

8.333,60

10.333,66

1

695,81

695,81

862,80

4

446,98

1.787,94

2.217,02

4

1.311,60

5.246,38

6.505,54

1

2.178,10

2.178,10

2.700,84
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Επαγγελματικάψυγεία
Συσκευή μέτρησης
ενεργότητας νερού
Πιπέττες ρυθμιζόμενου
όγκου 20 – 200 μL
Πιπέττες ρυθμιζόμενου
όγκου 100 – 1000 μL
Ζυγοί 4 δεκαδικών
Ζυγοί 3 δεκαδικών
Αντικραδασμική τράπεζα
Σύστημα κάμερας –
Λογισμικού συμβατό με ISR
Χρωματογραφική αντλία
και μονάδα εισαγωγής SEC
Ομογενοποιητής υπερήχων
ΣΥΝΟΛΟ

2

1.335,27

2.670,54

3.311,47

1

5.966,10

5.966,10

7.397,96

7

170,00

1.190,00

1.475,60

7

170,00

1.190,00

1.475,60

3
4
1

1.032,23
312,51
8.759,75

3.096,69
1.250,04
8.759,75

3.839,90
1.550,05
10.862,09

1

3.693,30

3.693,30

4.579,69

1

8.996,50

8.996,50

11.155,66

1

6.434,87

6.434,87
479.838,71

7.979,24
595.000,00

Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) τμήμα ή για περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα.
Δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής/ών προσφοράς/ών
Δεν προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή αυτής.
Διεύθυνση ηλεκτρονικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 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 που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στοιχεία υποβολής προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 01-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00:00.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των φακέλων προσφοράς, προσκομίζονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο
φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη
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μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'',
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014.
Τα κατά περίπτωση έγγραφα δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή αποστέλλονται στην
παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Tθ 101
ΤΚ 57400 ΣΙΝΔΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Χρόνος-τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στις 07-10-2020,ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ.. στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδος Θεσσαλονίκη
Απαιτούμενες εγγυήσεις.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
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Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του
συμμετέχοντος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό ύψους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ανά τμήμα
του διαγωνισμού:
Τμήμα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ονομασία εξοπλισμού
Συσκευή ανάλυσης μεγέθους σωματιδίων με
περιθλασιμετρίαακτίνωνlaser
Φασματόμετρο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR)
Λυοφιλιωτής (freezedryer)
Ηλεκτροχημικός αναλυτής (ποτενσιοστάτης /γαλβανοστάτης)
Ψυχόμενηφυγόκεντρος
Ξηραντήρας καταιονισμού (spraydryer)
Ρεόμετρο μέτρησης εκτατικού ιξώδους (extensionalrheometer)
Ψυχόμενητράπεζα – Δειγματοφορέας
Αναλυτής ιξώδους
Κλειστικό καψυλίων
Μύλοςάλεσης
Ψυχόμενος κυκλοφορητής με φυγοκεντρική αντλία
Λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων
Πολυδύναμος αναμίκτης
Θερμαινόμενοι μαγνητικοί αναδευτήρες
Υδατόλουτρο με αναλυκλοφορία
Περισταλτική αντλία
Επαγγελματικάψυγεία
Συσκευή μέτρησης ενεργότητας νερού
Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου 20 – 200 μL
Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου 100 – 1000 μL
Ζυγοί 4 δεκαδικών
Ζυγοί 3 δεκαδικών
Αντικραδασμική τράπεζα
Σύστημα κάμερας – Λογισμικού συμβατό με ISR
Χρωματογραφική αντλία και μονάδα εισαγωγής SEC
Ομογενοποιητής υπερήχων

Εγγυητική ανά
τμήμα
1.051,17
1.590,96
973,04
190,35
93,97
319,61
958,84
240,06
568,20
40,45
109,38
139,21
125,00
10,44
26,82
78,70
32,67
40,06
89,49
17,85
17,85
46,45
18,75
131,40
55,40
134,95
96,52

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφορά ήτοι 02-10-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να παρατείνουν πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ο ανάδοχος καταθέτει με την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
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Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης, να προσκομίσει,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των
ειδών ύψους 1% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση – Πληρωμή
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας διαδικασίας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η δαπάνη θα βαρύνει την κατηγορία δαπάνης " Κ.Α. : 9457 Εξοπλισμός (Όργανα –Υλικά)", του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση δημόσιων υποδομών έρευνας και καινοτομίας στο
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (κωδ. ΟΠΣ 5010673), που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κεντρική Μακεδονία» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 060.1a, αριθ. 3297/20.06.2017 και έχει λάβει
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 765/20-2-2018. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού του Ν.4412/16. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Προϋποθέσεις χρηματοοικονομικής επάρκειας/τεχνικής επαγγελματικής ικανότητας
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία
τελευταία έτη (2017, 2018 και 2019)που να είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας του/των
είδους/ων για τα οποία ο οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά. Σε περίπτωση που ο προσφέρων
οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με το 1/3 της εκτιμώμενης αξίας του/των είδους/ων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει προσφορά.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς δηλώνουν
α) τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών
(2017, 2018, 2019)
β) το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας,
γ) τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας,
καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας
Χρονική ισχύς προσφοράς
Οι προσφορές ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς
και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες θα αποδεχθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να παρατείνουν την
προσφορά τους.
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Εκτέλεση της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Δεν υπάρχουν ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης.
Κριτήριο κατακύρωσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ενστάσεις/Προδικαστικές Προσφυγές-Προθεσμίες
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της,
η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη
σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
Άλλες πληροφορίες
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη αριθμ. Δ03/2020.
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr,
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ» και «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ».
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
https://www.ihu.gr/στην διαδρομή : Ενημερωθείτε–Προκηρύξεις Προμηθειών.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ
Προκήρυξη της παρούσας απεστάλη ηλεκτρονικά στην ΕΕΕΕ στις 27-08-2020.

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
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