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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                     
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ελ.Ιδ.Ε.Κ.)             
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 185 και Σάρδεων 2, 115 21, Νέα Σμύρνη 
Ιστοσελίδα: www.elidek.gr 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
Πληροφορίες: Σάμια Αμπντέλ-Ραχήμ 
Τηλ. Επικ.: 210 6412410, 496, Φαξ: 210 6412429 
Ηλ. Διεύθυνση: info@elidek.gr, sabdelrahim@elidek.gr   

Αρ.πρωτ.: 31325 
Ημερομηνία: 09/12/2020 

           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

 
Για  παροχή διοικητικών υπηρεσιών για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας - ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  
 

 
 

Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

Προϋπολογισμός 

 
 10.230,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

το οποίο αναλύεται ως εξής: 
Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:    8.250,00€ ευρώ 
24% Φ.Π.Α. :                                        1.980,00€ ευρώ 
Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.:     10.230,00€ ευρώ 

Διαδικασία 
Ανάθεσης Απευθείας ανάθεση με πρόσκληση 

Κριτήρια Ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 
τιμής) 

Ημερομηνία 
Κατάθεσης 
Προσφορών 

έως την ημέρα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 
12:00 μ.μ. 

CPV 75120000-3 
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Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), έχοντας υπόψη: 

- το ν .4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 

- το Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199), όπως 

ισχύει,  

- του με Α.Π. 31240/08.12.2020 τεκμηριωμένου αιτήματος δέσμευσης πίστωσης και ανάληψης 

υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007797495) 

- την με Α.Π. 31258/08.12.2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

69Τ846Μ77Γ-Ι2Ζ) 

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια διοικητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Γραφείου 

Ανθρωπίνων Πόρων 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. Η προς προμήθεια υπηρεσία, η διάρκεια αυτής και οι τεχνικές προδιαγραφές 

της 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) της παρούσας πρόσκλησης, μέσω αποστολής 

ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση  sabdelrahim@elidek.gr, μέχρι την 18η 

Δεκεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.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), 

 

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

 

Δρ Νεκτάριος Νασίκας 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Α1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η προμήθεια διοικητικών υπηρεσιών στο πλαίσιο διοικητικής 

υποστήριξης του Γραφείου Ανθρωπίνων Πόρων  του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας - 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι εργασίες στο πλαίσιο της εν λόγω παροχή υπηρεσίας: 

- Hλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και αρχειοθέτηση φυσικού αρχείου του Γραφείου Ανθρωπίνων 

Πόρων 

-  Διαχείριση υποβολών στο πλαίσιο προκήρυξης προσκλήσεων θέσεων εργασίας 

- Ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων Απογραφή και Εργάνη  

- Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου αδειών, παρουσιολογίου και λοιπών καταστάσεων που αφορούν το 

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 

- Παρακολούθηση Νομοθεσίας και ισχυουσών διατάξεων σε θέματα προσωπικού, καθώς και 

οποιοδήποτε επιπλέον σχετικό θέμα ανατεθεί με εντολή  της Διοίκησης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., λόγω έλλειψης 

προσωπικού για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Φορέα. 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά, τεχνικές 

προδιαγραφές: 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή Περιγραφή της Επιχείρησης  

 

Α2.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Οι υπηρεσίες της σύμβασης έχουν χρονική διάρκεια από 01/01/2021 έως 30/06/2021. 

 

 

Α3. ΤΙΜΗΜΑ 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων 

πενήντα ευρώ (8.250,00€) πλέον 24% Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., των δέκα 

χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ  (10.230,00 €). 

 

Α4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Η προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Οικονομικές 

απαιτήσεις της Παρούσας Πρόσκλησης. 
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Οι   υποψήφιοι   ή   προσφέροντες  δε   θα   πρέπει   να   εμπίπτουν   σε   κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από 

αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΚΑΤΟΝ (120) ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

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 100% του τιμήματος της εκάστοτε 

παραδοτέας παραγγελίας, μετά την έκδοση του νόμιμου φορολογικού στοιχείου από τον Ανάδοχο 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων) και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

από το λογιστήριο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). Η πληρωμή του 

τιμολογίου είναι επί πιστώσει. 

Κατά την πληρωμή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.  

Τυχόν έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. 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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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

(στο πλαίσιο της με Α.Π.31325/9.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

ΠΡΟΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) 
Λεωφόρος Συγγρού 185 και Σάρδεων 2, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121 
 
 Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 
 

ΕΔΡΑ (ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ):  

Τ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Υ.:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:   

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

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ  

1 Διοικητικές 
Υπηρεσίες 

Παροχή διοικητικών υπηρεσιών χρονικής 
διάρκειας από 01/01/2021 έως 30/06/2021. 

 

6 μήνες  

   ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

 

   Φ.Π.Α.24%  
   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 
 

 
                                                                                                                                      Ημερομηνία………………………… 
                                                                                                                                                                    Ο Προσφέρων        
                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                         (Σφραγίδα )- Υπογραφή 
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