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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 22/20
Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων
για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την
«Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ, κ.λ.π. για τις ανάγκες του
Πανεπιστημίου Πατρών 2020 »
Αναθέτουσα Αρχή / Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πατρών - Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας & Κληροδοτημάτων, Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 26504 Ρίο Πάτρας, Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30 2610 996836 Τηλεομοιοτυπία: +30 2610
997349, Ηλεκτρονική διεύθυνση: oikonomiki@upatras.gr.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Κεντρική Κυβερνητική Αρχή.
Σημείο επαφής – Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη
Διακήρυξη, από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Συστημικός Αύξοντας
Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 101556) καθώς και από το διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών
www.upatras.gr, από τις 06.11.2020.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00
μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00 π.μ
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών : 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.
Γλώσσα προσφορών : Ελληνική.
Τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων.
Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 446 τμήματα (είδη) τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Ι της Διακήρυξης με αρ. Διακ. 22/20. Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν προσφορά για ένα,
περισσότερα ή και για όλα τα υπό προμήθεια τμήματα (είδη) όπως αυτά προδιαγράφονται στη Διακήρυξη.
Αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη Αναδόχου/ων για την «Π ρ ο μ ή θ ε ι α α ν α λ ω σ ί μ ω ν ε κ τ υ π ω τ ώ ν ,
φ α ξ , κ . λ . π . γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ο υ Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ Π α τ ρ ώ ν 2 0 2 0 ».
Προϋπολογισμός του συνόλου της προμήθειας: Εκατόν εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ και ενενήντα
λεπτά (170.501,90 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Κριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα
(είδος).
Διάρκεια Συμφωνητικού: Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του
Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ταξινόμηση κατά CPV: 30192110-5.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την επομένη της διενέργειας
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του Διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών).
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση χρήσης
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να αυθεντικοποιούν τα έγγραφα της προσφοράς τους με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών: Στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Απαιτούμενη Εγγύηση Συμμετοχής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπολογίζεται στο ύψος 2% επί της
συνολικής εκτιμώμενης αξίας (προϋπολογισθείσας δαπάνης) της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση προσφοράς
που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα τμήματα, το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, προσαρμόζεται
ανάλογα με την επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη του/των τμήματος/ων για το/α οποίο/α προτίθεται ο
υποψήφιος να καταθέσει προσφορά.
Απαιτούμενη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή του Συμφωνητικού, απαιτείται η παροχή εγγύησης
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας του Συμφωνητικού, εκτός ΦΠΑ,
και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού.
Πηγή Χρηματοδότησης: Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑΕ 1281A
Πληρωμή: Η πληρωμή του/των αναδόχου/ων δύναται να γίνεται τμηματικά από την Αρμόδια Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου.
Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι όροι του Διαγωνισμού, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό
ανάθεση προμήθειας, αναφέρονται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
ΕΣΗΔΗΣ: http://www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνίες δημοσίευσης της Περίληψης & της Διακήρυξης:
Α. Δημοσιεύτηκαν 1. η Περίληψη της Διακήρυξης στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» β. στον
Ελληνικό Τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και «ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ» την 6η/11/2020
και
2. η Διακήρυξη στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) την
6η/11/2020.
Β. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο σύμφωνα µε το άρθρο
4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).
Παροχή διευκρινίσεων: Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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.
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