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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

Αρ. Διακήρυξης  02844/2022 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 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, 
2107275779. 
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 Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο 
πλαίσιο της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική pMED-
GR», με  ενάριθμο ΠΔΕ 2017ΣΕ14510034 και MIS στο ΟΠΣ 5002802». 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο «H Ελληνική Ερευνητική Yποδομή για την 
Εξατομικευμένη Ιατρική pMED-GR», η οποίο εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση των υποδομών 
έρευνας και καινοτομίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ΄ αριθμ. Α.Π.5552/1678/Α2/31-10-2017 
απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 6Ξ3Ο465ΧΙ8-ΜΛΖ) και τις τροποποιήσεις αυτής. Η 
σύμβαση  αφορά την προμήθεια  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, 
στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ανάπτυξη Μονάδων υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές 
εξατομικευμένης ιατρικής» και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις ομάδας βιοπληροφορικής που θα 
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Πακέτου Εργασίας  5  και 
θα υλοποιηθεί από την  Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ 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 01.04 ΗΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, του 
έργου/προγράμματος με Κ.Ε 14611  και τίτλο «pMedGR: H Ελληνική Ερευνητική Yποδομή για την 
Εξατομικευμένη Ιατρική - Υποέργο 1: «Ανάπτυξη Μονάδων υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές 
εξατομικευμένης ιατρικής», του ΕΚΠΑ. 
Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού έχει εκδοθεί η από 16/11/2022 απόφαση έγκρισης 
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, με ΑΔΑ  6ΜΨ446ΨΖ2Ν-6ΩΟ και ήδη η από 10/2/2023 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύθηκε το σύνολο των πιστώσεων του έργου 
για το οικονομικό έτος 2023, η οποία έλαβε α/α καταχώρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα του 
Ε.Λ.Κ.Ε 1711/2023 (ΑΔΑ ΩΖ2Α46ΨΖ2Ν-ΧΙΞ). 
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3. Δημοσιότητα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε συστημικό  αύξοντα αριθμό : 180825 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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» ► 
02844/2022. 
 
4.Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συγκροτημάτων  στο πλαίσιο του έργου / προγράμματος «pMedGR: H Ελληνική Ερευνητική 
Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική - Υποέργο 1: «Ανάπτυξη Μονάδων υψηλής τεχνολογίας 
για εφαρμογές εξατομικευμένης ιατρικής» (ΚΕ 14611), της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Προσφορές υποβάλλονται  για ένα ή για περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων της 
διακήρυξης και για τις απαιτούμενες ποσότητες των ειδών, όπως ορίζονται στη διακήρυξη. Οι 
οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο  προϋπολογισμό ανά τμήμα, 
όπως αυτός ορίζεται στο κείμενο της διακήρυξης.  
 
5.Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό  των είκοσι 
εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (29.250,00 €) πλέον ΦΠΑ και τριάντα έξι χιλιάδων 
διακοσίων εβδομήντα ευρώ  (36.270,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
6.Ονοματολογία:  Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, 
εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών. 
 
7.Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες από την 
υπογραφή της.  
 
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 τον 
εξοπλισμό εντός του συμβατικού χρόνου και σε χώρους  της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 
75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527. 
 
10.Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών 
εκπνέει την 1/3/2023 και ώρα 14:00. Ο υποψήφιος συντάσσει την τεχνική και οικονομική του 
προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό φάκελο. Τα περιεχόμενα του 
ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής : (α) ένας (υπό)φάκελος με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» καθώς και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά». Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το 
Ν. 4412/2016, τα οριζόμενα στο κείμενο της Διακήρυξης  και τα άρθρα 5 και 11 της ΥΑ Π1-
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2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). 
 
11.Γλώσσα: Ελληνική 
 
12.Αποσφράγιση των προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί την 7/3/2023 και ώρα 10:00 πμ., 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. 
 
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.Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του 
ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής 
ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 
προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 
προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  
 
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 
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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 www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές και φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
 
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 αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος/ων για το/τα οποίο/α  
θα υποβληθεί/ουν προσφορά/ες από τους υποψήφιους. 

 

 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

 

 

 

Καθηγητής Βούλγαρης Νικόλαος 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 
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