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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ
ΟΞΕΩΝ
Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 4512-31/12/2019 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση - μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/08-11-1999).
4. Τις διατάξεις του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με τον Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως κάθε φορά ισχύουν.
6. Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β΄/11-12-2014) «Καθορισμός του τρόπου
υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως
ισχύει».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075 /Β’/13-07-2021) με θέμα «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
8. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’/22-03-2017) με θέμα «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προ δικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
9. Τις δωρεές προς το ΙΙΒΕΑΑ για την εκτέλεση ερευνητικών έργων (ΕΠ ΙΙΒΕΑΑ 140).
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3602-15/11/2021- ΑΔΑ: 6ΙΞΦ4694Φ7-Ζ21 – ΑΔΑΜ: 21REQ00954275 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης-έγκρισης αιτήματος της προμήθειας.
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την εταιρεία SB BIOANALYTICA (Α.Φ.Μ: 099936534), για την υποβολή προσφοράς, για τη σύναψη σύμβασης,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 120 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, για την
«προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων για απομόνωση-ανάλυση νουκλεϊκών οξέων».
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Η κατάθεση της προσφοράς γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
procurement@bioacademy.gr, με θέμα:
«Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθ. πρωτ. ____ Πρόσκληση».
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι η __ Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15.30.
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στα τηλέφωνα 210-6597549/701/566, παρέχονται σχετικές
διευκρινίσεις.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον προσφέροντα για τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων για απομόνωση-ανάλυση νουκλεϊκών
οξέων, με τις τεχνικές προδιαγραφές του Πίνακα που ακολουθεί.
Τα είδη της σύμβασης κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 33696500-0: Αντιδραστήρια εργαστηρίων
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ
Τεχνικές προδιαγραφές
MS-103-1001 – MiSeq Reagent Nano Kit v2
Qiaseq custom Panel

Υποχρεωτική
Ναι
Ναι

Απάντηση

Παραπομπή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Τριάντα (30 η.η.) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του αναδόχου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Συνολικός προϋπολογισμός: Έξι χιλιάδες τετρακόσια δέκα πέντε ευρώ (6.415,00€), πλέον 6% Φ.Π.Α.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις δωρεών προς το ΙΙΒΕΑΑ (ΕΠ ΙΙΒΕΑΑ 140).
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο
προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.
4. Πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση του
προσφέροντος.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Η παραγγελία θα αποστέλλεται με φαξ ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί εγκύρως να πιστοποιηθεί ο
χρόνος αποστολής, το περιεχόμενο, καθώς και η λήψη αυτής από τον προμηθευτή.
2. Τα προϊόντα θα παραδίδονται το αργότερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία
τους, η οποία θα δίνεται από τα αρμόδια όργανα που ορίζει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με οποιοδήποτε μέσο
(τηλεφωνικά, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ).
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι τα εξής:
3.1 Πρωτόκολλο/α οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
3.2 Δελτίο/α αποστολής, υπογεγραμμένο/α από το αρμόδιο άτομο του Τμήματος Προμηθειών
3.3 Τιμολόγιο/α του προμηθευτή
3.4 Αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον απαιτούνται από την κείμενη
νομοθεσία.
4. Επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής) προ Φ.Π.Α. και
κρατήσεων υπολογίζεται κράτηση, με εφαρμογή συντελεστή 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.). Οι κρατήσεις αυτές υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
5. Οι πληρωμές υπόκεινται στην οριζόμενη από τον νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
6. Ο ανάδοχος και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών θα προσπαθούν να
ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύπτει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης.
7. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν είναι δυνατό, η διαφωνία ή διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεση
της σύμβασης επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην
οποία εκτελείται η σύμβαση. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ
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