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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Κ.Α. 10498 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΧΗΜΕΙΟΕΝΖΥΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΥΝΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 30430/2022
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 169691
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο, ταχ. κώδικας: 70013, Αρμόδιο άτομο για πληροφορίες: Παύλος
Μπαρτολότσι, Τηλ.: 2810393166
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η προμήθεια χημικών και εργαστηριακών αναλωσίμων. Το αντικείμενο της σύμβασης
υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα: 1)Αναλώσιμα μοριακής βιολογίας, 2)Διαλύτες, 3)Γυαλικά αναλώσιμα,
4)Πλαστικά αναλώσιμα, 5)Χημικά αναλώσιμα.
CPV: 33696300-8, 33696500-0, 33790000-4
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της διακήρυξης.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.730,20€ μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ – 10.232,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Ελληνική.
ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη αειφόρων χημειοενζυμικών διεργασιών για την παραγωγή
οπτικά ενεργών αμινών από αλκοόλες και αλκύνια» και Κ.Α. 10498. Το έργο χρηματοδοτείται από το
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ) στο πλαίσιο της δράσης "1η Προκήρυξη ερευνητικών
έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού
εξοπλισμού μεγάλης αξίας" αριθμός έργου 664.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά, με έκδοση ανάλογου τιμολογίου και
πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός με ανοικτές διαδικασίες, κάτω των ορίων με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η
κατάθεση των προσφορών θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Θα υπογραφεί σύμβαση προμήθειας
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης.
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ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 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, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή
με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της
Ένωσης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 23.08.2022 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», θα γίνει την Τετάρτη 24.08.2022 ώρα 11:00.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

