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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αριθμ. Πρωτ.: 43833/2014 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   

στο πλαίσιο διενέργειας  επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού 
για την προμήθεια εμβολίων 

 
 
Έχοντας υπόψη ότι : 

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14: 

«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 

στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού», και ειδικότερα του Υποέργου 2 με τίτλο : «Προμήθεια 

αντιδραστηρίων και υλικών αιμοληψίας» της Πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Προγράμματος Έλεγχου Ιογενών Ηπατιτίδων B, C και HIV Λοίμωξης στο 

Γενικό Πληθυσμό και σε Μετακινουμένους Πληθυσμούς». Η Πράξη θα 

συγχρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς 

πόρους. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 2012ΣΕ09180166 . 

 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα και την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β’ 826/10.9.96, που 

κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 

156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη 

του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α’ 152) καθώς και την αυθεντική 
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ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με 

το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α’). 

  

Στο πλαίσιο διενέργειας επαναπροκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την 

προμήθεια εμβολίων, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, 

προϋπολογισμού 25.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 20.325,20  ευρώ 

πλέον ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.  

 

1. Κατάθεση προσφοράς : 

1.1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών, όπως 

περιγράφονται στο Παράρτημα Α.   

1.2. Στον φάκελο της προσφοράς σας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής : 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΤΗΡΙΟ ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:43833/2014 

ΥΠ’ ΟΨΙΝ κ. ΠΑΝΟΥΤΣΟ 

1.3.Οι προσφορές σας να σταλούν στην ως άνω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες 08:30-13:30, μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της 

ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. 

 

2. Ισχύς προσφοράς :  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για 4 μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

3. Σύνταξη προσφοράς : 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, να είναι 

πρωτότυπες και να έχουν ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας. 

3.1.Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται 

αριθμητικώς και ολογράφως.  

3.2. Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή του προϊόντος πλέον ΦΠΑ. 

3.3.Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 

προσφοράς του αναδόχου.  
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4. Διαδικασία αξιολόγησης : 

Η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα αποσφραγίσει τις προσφορές και 

θα επιλέξει τον ανάδοχο. 

 

5. Σύμβαση : 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει σύμβαση στην 

οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες.  

 

6. Διάρκεια σύμβασης : 

11 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της. Σε περίπτωση που δοθεί με απόφαση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης παράταση στην υλοποίηση 

του φυσικού αντικειμένου του ανωτέρω προγράμματος, θα παραταθεί αντίστοιχα η 

ισχύς της παρούσας σύμβασης, μετά από σχετική τροποποίησή της, χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου 

  

7. Πληρωμή : 

7.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης και θα γίνεται μετά την τμηματική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

των ειδών, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετά από έκδοση 

Χρηματικού Εντάλματος και εφόσον προσκομιστούν, πλέον των καθορισμένων από τις 

Οδηγίες Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εντύπων εντολής και κατάστασης πραγματοποιηθεισών 

δαπανών :  

Α) Δελτίο Αποστολής / Τιμολόγιο 

Β) Πρακτικό παραλαβής από Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν 

ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη που ζητήθηκαν. 

Γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

Δ) Απόδειξη είσπραξης και  

Ε) Εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που εισπράττει. 

7.2. Eπί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων επιβάλλεται κράτηση 

ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της  Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 4παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 

στην κα Μαρία Καντζανού όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 12:00 – 14: 00 

και στο τηλέφωνο 210 746 2068. 

 

 

Ο Πρύτανης 
 
 
 
 
 

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης 

 
 

 

Κοινοποίηση : 

- Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 

Συνημμένα :    

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι εμβόλια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -  Φύλλο Συμμόρφωσης 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ » 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΈΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ» 
 

A/A ΕΙΔΟΣ-Όνομα Προϊόντος 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΠΡΟΜ/ΤΗ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  

1 

Εμβόλια Hepatitis B SURFACE 
ANTIGEN (HBS AG) 

RECOMBINANT ενηλίκων 
Το εμβόλιο να περιέχεται σε 

προγεμισμένη σύριγγα εντός της 
Συσκευασίας 

2.020 

  

 

Χρόνος παράδοσης κατόπιν 

σχετικής παραγγελίας ≤7 
εργάσιμων ημερών 
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