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Διεύθυνση Διοίκησης &
Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών

Αθήνα, 05/07/2019
Αρ. πρωτ.: 2532
Θέμα: Προκήρυξη Σύμβασης (Διαγωνισμού) για την προμήθεια «εξοπλισμού στο πλαίσιο του
Υποέργου 18 της πράξης BIOIMAGING -GR.»
ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
(Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 4
Πόλη: Αθήνα

Κωδικός NUTS: EL30

Ταχ. κώδικας: 115 27

Αρμόδιος για πληροφορίες: Βασιλεία
Γιαννακοπούλου

Τηλέφωνο: +30 2106597702

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
procurement@bioacademy.gr

Φαξ: +30 2106597545

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
99206224
Χώρα: Ελλάδα

Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου :
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): http:www.bioacademy.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή (URL) : http://www.bioacademy.gr/ procurement
I.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αρ. σύστήματος: 65861)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση:
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)
Σωρανού του Εφεσίου 4
11527 Αθήνα
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2106597702
Φαξ: +30 2106597545
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@bioacademy.gr
Διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL) : http://www.bioacademy.gr/ procurement
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr
I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκτός Δημοσίου Τομέα («Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων
της Ελληνικής Διοίκησης», Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων, Διεύθυνση
Δομών, Διαδικασιών Και Αρχείων, Τμήμα Δομών, σελ. 35 «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου»).
I.4) Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Έρευνα στον τομέα των Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΙΙ.1) ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1.1) Τίτλος: Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Υποέργου 18 της
πράξης BIOIMAGING-GR

Αριθμός συστήματος στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(www.promitheus.gov.gr): 65861
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 38515100-9 Μικροσκόπια φθορισμού, 38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για
μικροσκόπια, 42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας
II.1.3) Είδος σύμβασης: Προμήθειες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι συστημάτων για τις ανάγκες της Μονάδας Απεικονιστικής
Μικροσκοπίας του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.
1. Σύστημα συνεστιακής μικροσκοπίας, με πηγή φωτός LED, που θα βασίζεται στην μέθοδο του δομημένου φωτισμού
(Structured Illumination) και θα περιέχει εξοπλισμό για εφαρμογές οπτογεννετικής.
2. Σύστημα για αναβάθμιση υπάρχοντος συνεστιακού μικροσκοπίου, LEICA TCS SP5 II με προσθήκη επιπλέον πηγής Laser
με μήκος κύματος 405nm, φακών και Ακουστικών φίλτρων (AOTF).
3. Σύστημα διατήρησης συνθηκών ζωντανών κυττάρων για τα ανάστροφα μικροσκόπια της Μονάδας.
Τα ανωτέρω συστήματα θα συνοδεύονται από πλήρεις σειρές πρωτοτύπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού
υλικού, για κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού (όπου περιλαμβάνεται λογισμικό).
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, υπηρεσίες:
(α) προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού (όπου
περιλαμβάνεται λογισμικό) για τουλάχιστον ένα (1) έτος (αφορά σε όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα συστήματα),
(β) τοποθέτησης / εγκατάστασης των συστημάτων, παραμετροποίησης του λογισμικού (όπου περιλαμβάνεται λογισμικό)
και σύνδεσής τους στο υφιστάμενο δίκτυο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (αφορά σε όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα συστήματα),
(γ) εκπαίδευσης ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας
των συστημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (αφορά στα συστήματα 1 & 2).
II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 157.500,00 €
II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα και οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα
προκηρυσσόμενα τμήματα της σύμβασης.
Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3).

II.2) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
II.2.1.1.) Τίτλος: Αναβάθμιση μικροσκοπίου με προσθήκη συστήματος
δομημένου φωτισμού

Αριθμός τμήματος: 1

II.2.1.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 38515100-9 Μικροσκόπια φθορισμού
II.2.1.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Οι εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., επί της οδού Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
II.2.1.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια σύστηματος συνεστιακής μικροσκοπίας, με πηγή φωτός LED, που θα βασίζεται στην μέθοδο του δομημένου
φωτισμού (Structured Illumination) και θα περιέχει εξοπλισμό για εφαρμογές οπτογεννετικής.
Το ανωτέρω σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές πρωτοτύπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, για
κάθε διακριτή μονάδα υλικού και λογισμικού.
Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, υπηρεσίες:
(α) επιδιορθωτικής συντήρησης με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών και αναβαθμίσεις λογισμικού για τουλάχιστον ένα (1)
έτος,
(β) τοποθέτησης / εγκατάστασης του συστήματος, παραμετροποίησης του λογισμικού και σύνδεσής του στο υφιστάμενο
δίκτυο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.,
(γ) εκπαίδευσης ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας
του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
II.2.1.5) Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, όπως εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα έγγραφα της διακήρυξης της σύμβασης.
II.2.1.6) Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00 €
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II.2.1.7) Διάρκεια σύμβασης: Ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση σύμφωνα με το άρθρο 206 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει.
II.2.1.8) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
II.2.2.1.) Τίτλος: Αναβάθμιση υπάρχοντος συνεστιακού μικροσκοπίου LEICA
TCS SP5II με προσθήκη επιπλέον πηγής Laser με μήκος κύματος 405nm

Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 38519000-6 Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια
II.2.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Οι εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., επί της οδού Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
II.2.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια συστήματος για αναβάθμιση υπάρχοντος συνεστιακού μικροσκοπίου, LEICA TCS SP5 II με προσθήκη
επιπλέον πηγής Laser με μήκος κύματος 405nm, φακών και Ακουστικών φίλτρων (AOTF).
Το ανωτέρω σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές πρωτοτύπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού, για
κάθε διακριτή μονάδα υλικού.
Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, υπηρεσίες:
(α) προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης με δωρεάν διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον ένα (1) έτος,
(β) τοποθέτησης / εγκατάστασης του συστήματος και σύνδεσής του στο υφιστάμενο δίκτυο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.,
(γ) εκπαίδευσης ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο χειρισμό, στη λειτουργία και στον έλεγχο καλής λειτουργίας
του συστήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
II.2.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, όπως εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα έγγραφα της διακήρυξης.
II.2.2.6) Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 54.500,00 €
II.2.2.7) Διάρκεια σύμβασης: Ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση σύμφωνα με το άρθρο 206 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει.
II.2.2.8) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
II.2.3.1.) Τίτλος: Σύστημα διατήρησης συνθηκών ζωντανών κυττάρων στην
τράπεζα υπάρχοντος μικροσκοπίου

Αριθμός τμήματος: 3

II.2.3.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 42131130-6 Ρυθμιστές θερμοκρασίας
II.2.3.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Οι εγκαταστάσεις του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., επί της οδού Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα.
II.2.3.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια συστήματος διατήρησης συνθηκών ζωντανών κυττάρων για τα ανάστροφα μικροσκόπια της Μονάδας.
Το ανωτέρω σύστημα θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές πρωτοτύπων τεχνικών εγχειριδίων και τεκμηριωτικού υλικού.
Στο πλαίσιο της σύμβασης περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα, υπηρεσίες:
(α) δωρεάν διάθεσης ανταλλακτικών για τουλάχιστον ένα (1) έτος,
(β) τοποθέτησης / εγκατάστασης του συστήματος και σύνδεσής του στο υφιστάμενο δίκτυο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.,
II.2.3.5) Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, όπως εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στα έγγραφα της διακήρυξης.
II.2.3.6) Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 3.000,00 €
II.2.3.7) Διάρκεια σύμβασης: Ογδόντα (80) ημερολογιακές ημέρες
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση σύμφωνα με το άρθρο 206 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει.
II.2.3.8) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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ΙΙΙ.1) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
III. 1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ’ ελάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας του αντίστοιχου προσφερόμενου από αυτούς τμήματος της
σύμβασης, πλέον φ.π.α.
ΙΙΙ.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να έχουν εκτελέσει εντός των τριών (3) τελευταίων ετών τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας εξοπλισμού
μικροσκοπίας.
β) να δηλώσουν το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας,
γ) να δηλώσουν τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την διασφάλιση της ποιότητας.
ΙΙΙ.1.4) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή νεότερο
στον τομέα της υλοποίησης «έργων», αντίστοιχων με αυτό της παρούσας σύμβασης.
ΙΙΙ.2) ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.2.1) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Οι γενικοί και οι ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης περιγράφονται στα κεφάλαια 4, 5 και 6 της διακήρυξης της
σύμβασης
ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16
IV.2) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.2.1) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/07/2019
Ώρα: 23:59
IV.2.2) Γλώσσα(-ες) που μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
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IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού
IV.2.4) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 29/07/2019
Ώρα: 10:00 Τόπος: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο
100 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει
ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: ΟΧΙ

VI.2) Διαδικασίες προσφυγής
VI.2.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

(Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 4
Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κώδικας: 115 27

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@bioacademy.gr

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30 2106597701/702

Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http:www.bioacademy.gr
Φαξ: +30 2106597545
VI.2.2) Υποβολή προσφυγών
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά, για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από
την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του
Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με
αριθ. 56902/215 Υ.Α.
VI.2.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198
Πόλη: Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Ταχ. κώδικας: 182 33

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ.: +30 2132141216
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Διεύθυνση διαδικτύου (URL): http://www. aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229
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