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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ημερομηνία:10/03/2023 

 

Αρ πρωτ:  4928/2023  

Περίληψη  της υπ. αριθμ. 02/2023 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
για την Προμήθεια Συμπληρωματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη 

μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των 
οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 84554 

Υποέργο 4: «Προμήθεια Συμπληρωματικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, 
διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων 

της περιφέρειας Πελοποννήσου» με MIS 5047289, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
 «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

με Ανοικτή Διεθνής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:183520) 
Αρ. πρωτ. 4927/10.03.2023 

 
Αναθέτουσα Αρχή:  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) Ερυθρού Σταυρού 28 και 
Καρυωτάκη Τ.Κ.:22 131, Τρίπολη, Ν.Π.Δ.Δ., μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016) 
και ανήκει στον Υποτομέα S1311: Κεντρική Κυβέρνηση - Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Επιχειρήσεις (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
Α.Ε.), κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14, όπως αποτυπώνεται και στο μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής. 
Αριθμός Διακήρυξης 02/2023 , η με αρ.2023/S 050-145221 Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περιγραφή- διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού για να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

και την ανταγωνιστικότητα της υποδομής.  Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός συστήματος 

Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού που επιτρέπει τη στοχευμένη και μη στοχευμένη ανάλυση του μεταβολομικού προφίλ 

των μικροοργανισμών, διαδικασία απαραίτητη για την επιλογή των κατάλληλων μικροοργανισμών για την χρήση τους ως εναρκτήριες 

καλλιέργειες ζύμωσης. Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της υπ. αριθμ.02/2023 Διακήρυξης. Η 

παρούσα σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Απόφασεις Αναθέτουσας Αρχής:  υπ. αριθμ.5/24.05.2022  (ΑΔΑ:ΡΝΕΧ469Β7Δ-6 ΗΟ) Απόφαση της 183ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού και των Επιτροπών 

του  και την υπ’ αριθμ. 67/28.02.2023 (ΑΔΑ:ΩΜΗΠ469Β7Δ-Υ0Φ) Απόφαση της 214ης Συνεδρίασης της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

περί έγκρισης του Τεύχους του Διαγωνισμού.  

1.Κριτήριο Κατακύρωσης - Ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει αποκλειστικά της χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.  

2.Προϋπολογισμός: Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, 

εκτιμώμενης αξίας εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (169.354,84 €) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 210.000,00).  

3.Πιστώσεις: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τη συγχρηματοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 84554, Υποέργο 04 της Πράξης με 

Κ.Α.:80554 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και αντίστοιχη πρόβλεψη για το 2023. 

Για την παρούσα διαδικασία είχε αρχικά εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.10532/06.05.2022 (ΑΔΑ:95ΒΣ469Β7Δ-ΒΕ9) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022, με το υπ. αριθμ.10529/06.05.2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 
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22REQ010606881) του έργου Κ.Α 84554 και το υπ. αριθμ.23/18.01.2022 εγκεκριμένο αιτήμα (ΑΔΑΜ: 22REQ010606899), με μεταφορά 

πίστωσης στο οικονομικό έτος 2023 βάσει της με αρ. πρωτ. 69/02.01.2023 για την ανάληψη υποχρεώση/ έγκριση δέσμευσης πίστωσης για 

το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ:Ψ241469Β7Δ-ΜΑ7) με υπ. αριθμ.27749/28.11.2023 πρωτογενές αίτημα του έργου Κ.Α. 84554 

(ΑΔΑΜ:23REQ012027097) και το υπ. αριθμ.46/06.12.2022 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012027123).Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 

2020ΣΕ11910120). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 4 της Πράξης : «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, 

διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της 

περιφέρειας Πελοποννήσου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020” με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.6271/1424/Α2/20.11.2020 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία) και έχει λάβει κωδικό MIS 5047289 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

({Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)} και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ 

4.Χρόνος ισχύος σύμβασης:  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 ( δύο )  μήνες το αργότερο από την υπογραφή και  καταχώρηση της  στο 

ΚΗΜΔΗΣ.  

5.  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο) :  
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 38433000-9: 

Φασματοφωτόμετρα. 

6. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/04/2023 

και ώρα 14:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 19/04/2023  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 12:00. 

7. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών-διενέργειας του διαγωνισμού : η διαδικασία αποσφράγισης φακέλων των προσφορών, 

κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, θα γίνει ηλεκτρονικά με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 19/04/2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. 

8. Δικαίωμα Συμμετοχής και όροι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  ή και ενώσεις 

οικονομικών φορέων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.2.1 του τεύχους της Διακήρυξης. 

9. Προσφορές :Ο διαγωνισμός θα γίνει σε ΕΥΡΩ με σφραγισμένες προσφορές. Επισημαίνεται ότι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά η οποία κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο οικονομικός φορέας  δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί 
λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ειδών της Διακήρυξης. Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Κάθε ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
ή ένωση οικονομικών φορέων, μπορεί να καταθέσει προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών και όχι για μέρος τους. Η 
παρούσα σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Διακήρυξης θα 
απορρίπτεται και δε θα εξετάζεται.  
10. Εγγύηση Συμμετοχής: Για την υποβολή προσφοράς για  το σύνολο των ειδών της παρούσας διακήρυξης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας της 
Σύμβασης  προ ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.2 της Διακήρυξης.  
11. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 
της Διακήρυξης. Επιπλέον,  απαιτείται η προσκόμιση της εγγύησης καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.2 της 
Διακήρυξης.  
12. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική γλώσσα. 
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
14. Παροχή Διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 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), σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης.  
15. Τρόπος λήψης εγγράφων: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) σύμφωνα με το άρθρο 
2.1.2 της Διακήρυξης. 
16. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της:  μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
17. Προδικαστικές Προσφυγές: σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 
18. Διεύθυνση κατάθεσης έντυπων προσφορών: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο κτίριο 0ΑΕΔ, Τ.Κ. 22131, Τρίπολη. 
 
 

Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής  

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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