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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9/22

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των 
Ορίων για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Υλικά Γενικής Χρήσης - Υαλικά - 
Πλαστικά) για το έτος 2022» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
απόψεως προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα (είδος).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εργαστηριακών 
αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων/ Δομών και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Πατρών για το έτος 2022.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 33790000-4, 19520000-7, 33141110-4, 33140000-3, 33141310-6, 15711000-5, 
15712000-2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
δέκα οχτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (79.918,56 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).
Προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: Εξήντα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι τρία ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά 
(66.123,68 €).
Φ.Π.Α. 24%: Δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά 
(13.794,88€).

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών έτους 2022 και 
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 4121ΑΘ.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 452 τμήματα (είδη) και εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις αντίστοιχες του Ν. 4782/2021.

Η Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων θα διεξαχθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 162462) με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.
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Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), Εγγύηση Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του διαγωνισμού). Σε περίπτωση προσφοράς που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα τμήματα 
(είδη) το ποσό της εγγύησης προσαρμόζεται ανάλογα με την επιμέρους προϋπολογισθείσα δαπάνη του/ 
των τμήματος/-άτων (είδους/-ών) για το/ τα οποίο/-α προτίθεται ο υποψήφιος να υποβάλλει προφορά. Η 
πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να 
προσκομιστεί σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν από την 
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
π.μ.

Για την υπογραφή της σύμβασης (του συμφωνητικού) απαιτείται η παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε τμήματος (είδους) του διαγωνισμού) άνευ Φ.Π.Α, και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή αυτής.

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης (του συμφωνητικού) ορίζεται σε εξήντα (60) 
ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον οποίο υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις. 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) και φέρουν εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.

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).

Ο Πρύτανης

Χρήστος Ι. Μπούρας
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