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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την
ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SAR-COV2

Αναθέτουσα
Αρχή

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Προϋπολογισμός

Συνολικός Προϋπολογισμός: έως 16.500,00 ευρώ

Διαδικασία
Ανάθεσης

Απευθείας ανάθεση

Κριτήριο
Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με
βάση μόνο την τιμή.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

Ημερομηνία
Κατάθεσης
Προσφορών

έως την ημέρα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00
μ.μ.

CPV

85120000-6
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Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.),
Έχοντας υπ’ όψιν:
• Το ν .4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως
ισχύει.
• Το ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομιας και αλλες διαταξεις», οπως
ισχύει.
• Tην ανάγκη προστασίας των εργαζομένων του Φορέα από την πανδημία.
• Την με Α.Π. 29189/22.10.2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ:
ΩΚ4Ι46Μ77Γ-ΒΤ3)
• Την με Α.Π. 29222/23.10.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΣΔΜ46Μ77Γ-971,
ΑΔΑΜ: 20REQ007531432)
προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την
ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SAR-COV2 στους απασχολούμενους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 που θα υποβάλει την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι την χαμηλότερη τιμή. Τα
προς προμήθεια είδη/υπηρεσίες, οι ποσότητες αυτών και οι τεχνικές προδιαγραφές τους
αναφέρονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας πρόσκλησης.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, να υποβάλει προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη
με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Β') και
σύμφωνα με τους όρους (τεχνικές προδιαγραφές και οικονομικούς όρους) - Παράρτημα Α’ της
παρούσας πρόσκλησης, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
sabdelrahim@elidek.gr, μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. Η
προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα
(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική),

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
(120) ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Α1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η προμήθεια παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ
για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού SAR-COV2 στους απασχολούμενους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ο
Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε διενέργεια των ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων κλινικών
δειγμάτων που θα συλλεχθούν από τον ιατρό του εξεταζόμενου και θα παραδοθούν από τον ίδιο ή
εξουσιοδοτημένο προς τούτο απεσταλμένο του. Η συλλογή δειγμάτων από απασχολούμενους του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιείται στην έδρα του Αναδόχου, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο υπό ιατρική εποπτεία. Σε κάθε περίπτωση, είτε τα δείγματα συλλέγονται από
τον ιατρό του εξεταζόμενου, είτε από το αρμόδιο προσωπικό του Αναδόχου, η λήψη δείγματος θα
πραγματοποιείται με ειδικό κιτ (στυλεός και υλικό μεταφοράς ή άλλο), το οποίο θα διατίθεται
δωρεάν στον εξεταζόμενο από τον Ανάδοχο. Η παράδοση των αποτελεσμάτων από τον Ανάδοχο θα
πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 2 ημερών από την λήψη του μοριακού τεστ.

Α2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών διενέργειας του μοριακού τεστ για την ανίχνευση του γονιδιώματος
του ιού SAR-COV2 στους απασχολούμενους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ θα είναι χρονικής διάρκεια δώδεκα (12)
μηνών με δυνατότητα παράτασης χωρίς αλλαγής του οικονομικού αντικειμένου. Η υπογραφή της
σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την Απόφαση Ανάθεσης
Δαπάνης και η υλοποίησή της θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και εντός
της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
Α3. ΤΙΜΗΜΑ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €).
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Α4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Οικονομικές
απαιτήσεις της Παρούσας Πρόσκλησης.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN
ISO 15189:2012 για ιατρικά εργαστήρια.
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από
αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών θα γίνεται με εξόφληση του νόμιμου φορολογικού στοιχείου
που θα εκδίδεται(σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) από τον Ανάδοχο
στο τέλος εκάστου μηνός για τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού και
μετά την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο του Ελληνικού
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Η πληρωμή του τιμολογίου είναι επί πιστώσει. Τα
τιμολόγια θα εξοφλούνται δια τραπεζικής μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Κατά την πληρωμή
θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
Επίσης, σε περίπτωση που δε διαθέτει ο ανάδοχος λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
θα επιβαρύνεται με έξοδα τραπεζικών συναλλαγών.
Ο/οι επιλεγείς/επιλεγέντες Ανάδοχος/οι θα κληθεί/κληθούν πριν την υπογραφή της
σύμβασης απευθείας ανάθεσης να καταθέσει/καταθέσουν:


Φορολογική ενημερότητα



Ασφαλιστική ενημερότητα



Απόσπασμα ποινικού/ων μητρώου/ων ανάλογα με την νομική του/τους μορφή.
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ΠΑΡΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- Ε Ν Τ Υ Π Ο O Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ
(στο πλαίσιο της με Α.Π. 29230/26.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΕΔΡΑ (ΟΔΟΣ –
ΑΡΙΘΜΟΣ):
Τ.Κ.:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΩΣ:……………………………………………………………………..

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μ/Μ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΟΥ SAR-COV2.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)/ ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΕΣΤ

Ημερομηνία……………………………………

Ο
Προσφέρων
(Σφραγίδα )- Υπογραφή
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