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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αρ. Διακήρυξης 06167/2018
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον
ποιοτικό έλεγχο - νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και
χημειομετρίας» 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. +30 210 368 9200, φάξ: +30
210 368 9008, ιστοσελίδα: www.elke.uoa,gr, email: procurments@elke.uoa.gr Πληροφορίες: Α.
Βδουκάκης, 210 727 5884, www.elke.uoa.gr.
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 Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)/ Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο – ΕΚΤ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) με κωδικό πράξης ΣΑ
(ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και MIS στο ΟΠΣ5031223.
Για τη δέσμευση της εν λόγω πίστωσης εκδόθηκε η με α/α 8976 Απόφαση ανάληψης
Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΠΣ146ΨΖ2Ν-ΧΙ1), η οποία βαρύνει το Πρόγραμμα με Κ.Ε 15187 και τίτλο
«Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο - νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση
σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας».
3. Δημοσιότητα:
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η Προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, 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 στην διαδρομή: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» ► «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» ► αρ.διακήρυξης
06167/2018
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4.Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια επιστημονικού οργάνου, ενός (1) Συστήματος υγρής
χρωματογραφίαας υπερ-υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδίοδων (PDA), το οποίο
θα καλύψει τις ανάγκες του Προγράμματος με Κ.Ε 15187 (MIS 5031223) και τίτλο «Ανάπτυξη
μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο - νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων
τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5.Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 44.354,84€ χωρίς
ΦΠΑ και σε 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
6.Ονοματολογία: Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38433100-0
7.Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τρεις (3) μήνες από την
υπογραφή της.
8.Σύμβαση: Με τον ανάδοχο ή/και με τους αναδόχους υπογράφεται σύμβαση στην οποία
προσδιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του/των αναδόχου/ων
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
9. Τόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το επιστημονικό όργανο σε χώρους
του Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη,
Ζωγράφου, ΤΚ 157 71 και εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας του.
10.Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών
εκπνέει τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
εγγράφως στον ΕΛΚΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, Χρήστου Λαδά 6,
ΤΚ 105 61 Αθήνα όπως ακριβώς περιγράφεται στο άρθρο 2.4 (Παράρτημα VII) της Διακύριξης.

11.Γλώσσα: Ελληνική
12.Διενέργεια Διαγωνισμού - Αποσφράγιση των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών
πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ., Κτήριο ΚΕΠΑ, Ισόγειο,
Αίθουσα Συνεδριάσεων 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.
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14.Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
15.Τροποποίηση της σύμβασης: Προβλέπεται για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 132 του
ν.4412/2016
16.Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
17.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 διεύθυνση (URL) :
www.elke.uoa.gr στην διαδρομή : «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» ► «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» ► αρ.διακήρυξης
06167/2018

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανης Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

Κοινοποίηση:
- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών

