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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Αρ. Διακήρυξης 04443/2021
«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων»
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την «προμήθεια
εργαστηριακών αναλωσίμων» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
1. Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΝΠΔΔ), Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 105 61, Ελλάδα, τηλ.
+302107275078, ιστοσελίδα: www.elke.uoa.gr, email: procurments@elke.uoa.gr,
Πληροφορίες: Π. Χρυσοσπάθης, 210 727 5779.
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική αρχή και ανήκει στη Γενική
Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης). Η κύρια δραστηριότητα της
Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα και Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 36 του
Ν. 3848/2010.
2. Χρηματοδότηση της σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας
σύμβασης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) / Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (ΠΔΕ Κωδ. ΣΑ Ε1451).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02935 της Πράξης : «Υγρή
βιοψία: Ανάπτυξη, επικύρωση και κλινική αξιολόγηση καινοτόμων μοριακών
διαγνωστικών δοκιμασιών για καρκινικούς βιοδείκτες στο περιφερικό αίμα»,
(κωδικός MIS 5030734), της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ, Δημιουργώ,
Καινοτομώ»
του
επιχειρησιακού
προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με βάσει την
Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2375/09.07.2018 της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και εφαρμογής
δράσεων στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) (ΑΔΑ: 6ΒΘΜ4653ΠΣ-ΩΚΒ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την κατηγορία δαπάνης 02.03
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2021 του έργου/προγράμματος με Κ.Ε. 15283 και τίτλο «Υγρή βιοψία:
Ανάπτυξη, επικύρωση και κλινική αξιολόγηση καινοτόμων μοριακών διαγνωστικών
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δοκιμασιών για καρκινικούς βιοδείκτες στο περιφερικό αίμα» Ακρωνύμιο «CANCER
blood-scan».
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η από 10/11/2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκε το σύνολο των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος για το οικονομικό έτος 2021 και η
οποία καταχωρήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε με μοναδικό αύξοντα
αριθμό 4004/2021 (ΑΔΑ: 6Ω3Ψ46ΨΖ2Ν-9ΙΠ).
3. Δημοσιότητα: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της υπ’αριθμ 04443/2021
Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, η οποία
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 143409 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην
περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε
στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www. elke.uoa.gr, στη διαδρομή: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ►
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αρ. Διακήρυξης 04443/2021.
4.Αντικείμενο : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εργαστηριακών
αναλωσίμων, για τις ανάγκες του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής, στο πλαίσιο
υλοποίησης και κάλυψης των σχετικών αναγκών του έργου/ προγράμματος με τίτλο
«Υγρή βιοψία: Ανάπτυξη, επικύρωση και κλινική αξιολόγηση καινοτόμων μοριακών
διαγνωστικών δοκιμασιών για καρκινικούς βιοδείκτες στο περιφερικό αίμα»,
Ακρωνύμιο «CANCER blood-scan» με Κ.Ε.15283, του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο των ειδών της
διακήρυξης και για τις απαιτούμενες ποσότητες και συσκευασίες, όπως ορίζονται
στη παρούσα. Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον
εκτιμώμενο προϋπολογισμό ανά είδος, καθώς και τον συνολικό προϋπολογισμό,
όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης.
5.Προϋπολογισμός: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο πόσο των
πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (5.674,42
€) πλέον ΦΠΑ ήτοι επτά χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ (7.036,28 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

6.Ονοματολογία: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33790000-4
(Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί).
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7.Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 31.12.2021 από
την υπογραφή της με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να την παρατείνει σε
περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου από τον χρηματοδότη.
8.Σύμβαση: Με τον ανάδοχο υπογράφεται σύμβαση στην οποία προσδιορίζονται οι
συμβατικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης.
9. Τόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στον προβλεπόμενο από την
σύμβαση χρόνο και σε χώρους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Π.Γ.Ν
ΑΤΤΙΚΟΝ», Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα.
10.Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των
προσφορών εκπνέει την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά και μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1.4 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και
37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ. 64233 (Β’ 2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).
11.Γλώσσα: Ελληνική
12.Αποσφράγιση των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:30, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Αθηνών.
13.Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Υποψήφιοι
ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε
κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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.
14.Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
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15.Τροποποίηση της σύμβασης: Προβλέπεται για τους λόγους που ορίζονται στο
άρθρο 132 του ν.4412/2016
16.Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για
δώδεκα (12) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.
17.Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, του ν. 4412/2016, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί
να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11, του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω
προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
18.Παραλαβή εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της
διακήρυξης καθώς και τυχόν διευκρινίσεις διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.elke.uoa.gr. Οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του
Διαγωνισμού ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικές με τα έγγραφα του Διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα
απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη
Διακήρυξη, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Το πλήρες κείμενο των
συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
www.promitheus.gov.gr και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής
http://www.elke.uoa.gr.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριμένου
διαγωνισμού,
μέσω
της
Διαδικτυακής
πύλης
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www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
19.Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά
πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ, του/ων είδους/ων, για το/α οποίο/α θα υποβληθεί προσφορά από τους
υποψήφιους.
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Βούλγαρης Νικόλαος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
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