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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Ηράκλειο, 03/03/2010
Αρ. πρωτ:933
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του ισχύοντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού Πανεπιστηµίου Κρήτης όπως εγκρίθηκε µε την µε αρ.
172/13.1.2009 απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών και
µε την απόφαση 263/22.1.09 της Συγκλήτου του ΠΚ (καλούµενου ως
ΟΧ∆)
2. της ΚΥΑ 679/22.8.96, η οποία απέκτησε ισχύ νόµου δυνάµει του
άρθρου 36 του ν. 3794/09, ΦΕΚ Α 156/4.9.09 των Υπουργών
Οικονοµίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της ΚΥΑ Β1/819/88 Β-920/21.12.88» (ΦΕΚ Β826/10.9.96) ως ισχύει
3. της 4.7.13 απόφασης της 296/10.07.09 συνεδρίας της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε την οποία εγκρίθηκε η
διεξαγωγή διαγωνισµών και ορίστηκαν οι σχετικές επιτροπές στα
πλαίσια του προγράµµατος µε κα 2807 και τίτλο «Bio-inspired Solar
Energy Utilization (BIOSOLENUTI)».

προκηρύσσουµε
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο προσφορά µε την χαµηλότερη
τιµή για την προµήθεια ενός φασµατόµετρου στα πλαίσια του έργου κα 2807
και τίτλο «Bio-inspired Solar Energy Utilization (BIOSOLENUTI)». Το έργο
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράµµατος
“SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME THEME [#]FP7-REGPOT-2008-1”.
Η προθεσµία παράδοσης προσφορών είναι την Τρίτη 23/03/2010 και ώρα
14:00 στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης στην
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Λεωφόρο Κνωσού στο Ηράκλειο.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν
έγγραφη προσφορά, µέχρι την ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω
(τέλος προθεσµίας) στη διεύθυνση :
Πανεπιστήµιο Κρήτης,
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Κρήτης
Λεωφόρος Κνωσού ( Λευκά Κτίρια), 71409 Ηράκλειο
(υπόψη κας Καλυβά)
µε την ένδειξη για διαγωνισµό µε αριθµό διακήρυξης 933/03.03.2010
Πληροφορίες: κ. Μαρία Καλυβά, Τηλ. (+30) 2810 393156 & 393170, φαξ:
(+30) 2810 393130, E-mail: kaliva@elke.uoc.gr, από την Γραµµατεία του
Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδροµείο) ο
φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει φτάσει στην υπηρεσία µέχρι το χρόνο
λήξης της προθεσµίας. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Φασµατόµετρο
µικρό και εύχρηστο για την µέτρηση χρόνων ζωής
φθορισµού µε τη µέθοδο της Χρονικά Συσχετισµένης Απαρίθµησης
Φωτονίων (Time Correlated Single Photon Counting). Το σύστηµα θα πρέπει
να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:
•
•
•
•
•
•

Pulsed Laser source at 405 nm (80 – 100 ps pulse width)
PMT detector sensitive in the 300 – 850 nm range
Able to measure lifetimes in the range of 100 ps to 50 us
Computer control with data analysis software
Capability for multi-exponential lifetime analysis
Suitability for both liquid and solid samples

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 19.500 € µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 933/03.03.2010
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Η δαπάνη για την παραπάνω προµήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
έργου µε κα 2807 και υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και
συγκεκριµένα από το Τµήµα χηµείας.
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισµός θα γίνει την Πέµπτη 25/03/2010 και ώρα 12:00
στην
πτέρυγα Γ, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, Βούτες.
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ι. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
ηµεδαπό ή αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν
έγγραφη προσφορά .
ΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι
καθαρογραµµένες και να µη φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µε οποιοδήποτε τρόπο στην
προαναφερθείσα διεύθυνση µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
διακήρυξη και παραλαµβάνονται µε απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).
Στις προσφορές πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
•

η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ

•

ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία της διακήρυξης

•

τα στοιχεία του αποστολέα
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•

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς

•

το συνολικό ποσό σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικά, έναντι
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το έργο,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. (Προσφορά που δίδει τιµή
συνάλλαγµα ή σε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται
απαράδεκτη).

του
µη
σε
ως

Στο συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται και όλα
τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστεί να αναλάβει ο Ανάδοχος.
Οι τιµές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσµευτικές για τον
ανάδοχο. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα για 60
ηµέρες τουλάχιστον από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η
ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία.
Αύξηση τιµών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την
πλευρά του ανάδοχου δεν γίνονται αποδεκτές.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τους προσφέροντες µόνο
όταν ζητούνται από το αρµόδιο όργανο.
Στο διαγωνισµό
προσφορές και
απαράδεκτες.

δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές
σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την ηµέρα, ώρα και στον τόπο που
ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα από την αρµόδια επιτροπή του
Πανεπιστηµίου σε κλειστή συνεδρίασή της, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών (επιτροπή διαγωνισµού)
υποβάλλει στο αρµόδιο για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
όργανο που είναι η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ολόκληρο
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 933/03.03.2010

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

το φάκελο του διαγωνισµού µε ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ της µε την οποία µπορεί να
προτείνει και η Επιτροπή Ερευνών µπορεί αντίστοιχα να αποφασίσει
εναλλακτικά:
Α. Την κατακύρωση του διαγωνισµού σε ένα ανάδοχο και την υπογραφή
σχετικής σύµβασης µε συµφωνηµένο αντικείµενο.
Β. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε τροποποίηση ή µη των όρων της
διακήρυξης.
Γ. Τη µαταίωση του διαγωνισµού και την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα της προκηρύσσουσας αρχής
∆. την οριστική µαταίωση του διαγωνισµού
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από την Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστηµίου Κρήτης στον υποψήφιο µε την προσφορά µε τη χαµηλότερη
τιµή.
Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή
και σε όλους τους υποψηφίους. Εάν δεν προταθεί και ευδοκιµήσει κάποια
ένσταση κατά του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της παρούσης, ο
ανακηρυχθείς προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε 15 ηµέρες
για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης
η προθεσµία των 15 ηµερών παρατείνεται αναλόγως κατά το διάστηµα της
εξέτασης και µέχρι την απόρριψη της εν λόγω ένστασης από την Επιτροπή
Ερευνών. Σε περίπτωση ευδοκίµησης της εν λόγω ένστασης, η σχετική
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ανακοινώνεται στον νέο ανακηρυχθέντα
και σε όλους τους υποψηφίους. Ο νέος ανακηρυχθείς υποχρεούται να
προσέλθει σε 15 ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε
µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης σ’ αυτόν της ανάθεσης της προµήθειας
να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από
την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Ο διαγωνισµός µπορεί να κατακυρωθεί
στον επόµενο.
Ο ανάδοχος αναφορικά µε τη σύµβαση υπάγεται στην αρµοδιότητα των
δικαστηρίων Ηρακλείου.
7. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνεται εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. Στις προσφερόµενες τιµές συµπεριλαµβάνεται το
κόστος µεταφοράς, παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού στο χώρο
του Πανεπιστηµίου Κρήτης

στις εγκαταστάσεις του τµήµατος Χηµείας της

Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στις Βούτες Ηρακλείου Κρήτης και σε χώρους που θα υποδειχθούν από την
Υπηρεσία
Οι τιµές ανά είδος εξοπλισµού είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο.
Αύξηση τιµών των προµηθειών εξοπλισµού από τυχόν λάθη και παραλείψεις
από την πλευρά του ανάδοχου δεν γίνεται αποδεκτή.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν έχει παραδώσει
τον εξοπλισµό εντός του συµβατικού χρόνου .
8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή θα γίνει ολοσχερώς µετά την παράδοση και πλήρη εγκατάσταση
του εξοπλισµού. Προϋπόθεση πληρωµής είναι η βεβαίωση της αρµόδιας
επιτροπής παραλαβής (που συγκροτείται σύµφωνα µε το ΟΧ∆) για την
προσήκουσα παράδοση των ειδών και η έγκαιρη και επαρκής χρηµατοδότηση
του έργου.
Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιµολόγιο, στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυµία:Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
ΑΦΜ: 090273059
∆ΟΥ: Ρεθύµνου.
∆ιεύθυνση:Λ.Κνωσού-Ηράκλειο
Παρατηρήσεις:Αφορά διαγωνισµό µε αρ.διακήρυξης 933/03.03.2010
Η εξόφληση θα γίνεται από την γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού του
Πανεπιστηµίου Κρήτης µέσω των τραπεζών Πειραιώς και Ε.Τ.Ε. (τα τυχόν
τραπεζικά έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο), κατά κανόνα εντός 60 ηµερών από
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 933/03.03.2010
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την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου από τον ανάδοχο (µε προϋπόθεση την
έγκαιρη

και

επαρκή

χρηµατοδότηση

του

έργου

από

το

Φορέα

Χρηµατοδότησης).
9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ'αυτόν
και της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση
επιτρέπεται ένσταση από όποιον έχει έννοµο συµφέρον.
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Γραµµατεία του Ειδικού λογαριασµού
ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση του χρόνου
αυτού ένσταση για αυτήν την αιτία απορρίπτεται ως απαράδεκτη
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό και της νοµιµότητας της
διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της
κατακυρωτικής απόφασης µε οποιοδήποτε τρόπο στους συµµετέχοντες.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον υποψήφιο κατά του οποίου
στρέφεται εντός 2 ηµερών από της υποβολής της, µε µέριµνα του
ενισταµένου, κρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
µετά από εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής ενστάσεων.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός τους
προαναφεροµένους δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στον ενιστάµενο και σε
όποιον υποψήφιο έχει κοινοποιηθεί η εν λόγω ένσταση, χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση, από τη Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών.
10. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα προσωπικά έξοδα και οι αµοιβές και ασφαλιστικές
εισφορές για την εργασία του προσωπικού του και των συνεργατών του και οι
φόροι και τα τέλη που βαρύνουν τους προµηθευτές.
11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο σχετικό
µε τον διαγωνισµό εκτός από προφανή σφάλµατα και παραδροµές.
2. για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά µε την ερµηνεία και την
εκτέλεση της παρούσης διακήρυξης αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου
3. Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί ολόκληρη στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ
www.elke.uoc.gr και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Κρήτης www.uoc.gr
και θα είναι διαθέσιµη και σε αντίγραφο ατελώς από την γραµµατεία του
Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Εµµανουήλ Πετράκης
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