
 

 

 
 

Προκήρυξη (περίληψη ) της 14/2021 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ 

Συνοπτικού διαγωνισμού 

 «για την προμήθεια εργαστηριακών πάγκων & απαγωγού αερίων Τμήματος Χημείας Πανεπ. 

Καβάλας - ΔΙΠΑΕ» 

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε.) 
Διεύθυνση: 14o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ 
Σημείο επαφής: Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης  Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας, Τμήμα 
Υποστήριξης Προμηθειών Καβάλας ΔΙΠΑΕ, Άγιος Λουκάς, Καβάλα 65404 
Πληροφορίες: κα Γεωργιάδου Βασιλική, τηλ.: +302510462291,  e-mail: econserv@emt.ihu.gr. 
URL:  https://www.ihu.gr/  
Αριθμός Διακήρυξης: 14 /2021 ΔΙΠΑΕ 
Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας 
Κωδικοί ΝUTS: EL522: Θεσσαλονίκη 
Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με 
το Ν. 4782/2021. 
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
Περιγραφή του έργου- Αντικείμενο της σύμβασης: «προμήθεια εργαστηριακών πάγκων & απαγωγού αερίων Τμήματος 
Χημείας Πανεπ. Καβάλας - ΔΙΠΑΕ» 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα, αντίστοιχα προς τα προς προμήθεια είδη με τους εξής cpvs, καθώς και 
εκτιμώμενη αξία χωρίς και με  ΦΠΑ, ανά τμήμα, κατά τα ακόλουθα: 

α/α Περιγραφή Τμήματος CPVs 
Εκτιμώμενη 
αξία πλέον  

ΦΠΑ (€) 

Εκτιμώμενη 
αξία με ΦΠΑ (€) 

1. Απαγωγός αναρρόφησης αερίων στον εργαστηριακό 
χώρο τμ. Χημείας (δ/σεων τουλάχιστον 
1800x850x2350 mm) 

39714110-4/ 
Απορροφητήρες 

6.000,00 7.440,00 

2. Eργαστηριακός πάγκος για είκοσι (20) συνολικά 
θέσεις εργασίας τμ. Χημείας 

39151200-7 
/Πάγκοι εργασίας 

22.000,00 27.280,00 

  Συνολο: 28.000,00 34.720,00 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο τμήματα αλλά για το σύνολο της συνολικά αιτούμενης ποσότητας 
του κάθε τμήματος, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι 

  
Τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια εργαστηριακών πάγκων & απαγωγού αερίων Τμήματος Χημείας Πανεπ. Καβάλας - 
ΔΙΠΑΕ 

Χρονική διάρκεια σύμβασης: έως σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.. 

Ανάρτηση της Διακήρυξης: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  https://www.ihu.gr/calls-for-supplies, καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ 

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 28.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24 % (ΦΠΑ 
24%: 4.104,00€, συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 34.720,00). 

Κατάθεση προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 και 
ώρα 12:00μ.μ. στη διεύθυνση ΔΙΠΑΕ – Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς 65404, Πρωτόκολλο 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Εγγύηση συμμετοχής: Ως  παράγραφο 2.2.2 της Διακήρυξης 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4782/2021 (Α΄, 36), όπως τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 
απαιτείται  για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 2% 
επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός ΦΠΑ του κάθε τμήματος με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ως εξής ανά Τμήμα: 
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ΑΔΑ: ΨΞ0Ι46ΨΖ3Π-1ΣΚ



 

 

α/α Περιγραφή Τμήματος 
Ποσό Εγγυητικής 

επιστολής  

1. Απαγωγός αναρρόφησης αερίων στον εργαστηριακό χώρο τμ. Χημείας 
(δ/σεων τουλάχιστον 1800x850x2350 mm) 

120,00€ 

2. Eργαστηριακός πάγκος για είκοσι (20) συνολικά θέσεις εργασίας τμ. 
Χημείας 

440,00€ 

Δικαίωμα συμμετοχής: Ως την παράγραφο 2.2.1 της Διακήρυξης 

1. 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 ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 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. 
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 και 
ώρα 12:00μ.μ.στην αίθουσα συνεδριάσεων της Κεντρικής Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος 
Λουκάς – Καβάλα 65404. 

Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

Τεχνικές προδιαγραφές: Οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. 

Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 
από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.6 της Διακήρυξης. 

Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.  

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 7000.7111 για την  Προμήθεια επίπλων ποσού 27.280,00  και την με Κ.Α.: 7000.7131 
για την  Προμήθεια επιστημονικών οργάνων, ποσού 7.440€, σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2021  του Φορέα 

Γλώσσα : Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της  
Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 

 
Δημήτριος Μπαντέκας  

Καθηγητής 
 

 
1 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
2 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 2, 4, 

5, 6 και 7. 

ΑΔΑ: ΨΞ0Ι46ΨΖ3Π-1ΣΚ
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