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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/2021  

Αρ. Πρωτ. 11337001/12973-21 
 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΕΞ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID 19 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  11337001 .  

1. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/νση: Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα, Κωδικός ΝUTS: 
EL303, Τηλέφωνο: +30 210-8203830, Φαξ: +30 210-8203831, Ηλεκτρονική δ/νση: 
info@rc.aueb.gr, Διεύθυνση διαδικτύου: http://rc.aueb.gr, Αρμόδιοι για πληροφορίες: 
Μαίρη Μαρινοπούλου 210-8203840, Αγγελική Ελευθερίου 210-8203251, Ευαγγελία 
Κρέπια 210-8203705. 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 
ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την 
Διαδικτυακή Πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr,  όπου δημοσιεύονται. 

Η Διακήρυξη διατίθεται, επίσης, ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, 
στην διεύθυνση www.rc.aueb.gr. 

3. Τύπος - Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μη κεντρική Aναθέτουσα Αρχή, ανήκει στη γενική 
κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων 
επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και 
καινοτομίας, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού 
του. 

4. Κωδικοί CPV: 30213000-5 Προσωπικοί Η/Υ, 30237420-9 Ποντίκια Η/Υ, 30237460-1 
Πληκτρολόγιο Η/Υ, 30237240-3 Κάμερες Ιστού, 30213200-7 Φορητοί Υπολογιστές για 
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την εισαγωγή χειρόγραφου κειμένου με τη χρήση γραφίδας, 30213100-6 Φορητοί 
Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές, 32342100-3 Ακουστικά Κεφαλής, 44320000-9 
Καλώδια και συναφή είδη, 30233100-2 Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 30200000-1 Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Προμήθειες.  

5. Τόπος παράδοσης των ειδών: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στα κτίρια του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΝUTS EL303). 

6. Φύση και Προϋπολογισμός της προμήθειας: Στο φυσικό αντικείμενο του Έργου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται: Προσωπικοί Η/Υ, Ποντίκια Η/Υ, 
Πληκτρολόγιο Η/Υ, Κάμερες Ιστού, Φορητοί Υπολογιστές για την εισαγωγή χειρόγραφου 
κειμένου με τη χρήση γραφίδας, Φορητοί Επιτραπέζιοι Μικροϋπολογιστές,  Ακουστικά 
Κεφαλής, Καλώδια και συναφή είδη, Μονάδες Αποθήκευσης Δεδομένων Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών,  Εξοπλισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προμήθειες.  

7. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται έως του ποσού των εξήντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (62.500,00€) συμπ. Φ.Π.Α. 

8. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

9. Χρόνος παράδοσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των ειδών έως 
30/11/2021. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί σε περίπτωση που δεν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού εντός των ορίων της διάρκειας του έργου, 
με παράλληλη παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης. 

10. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος - μέλος της Ένωσης, β) 
κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς.  
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέροντες οικονομικοί φορείς, εφόσον συντρέχει 
στο πρόσωπό τους (εάν πρόκειται για μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή σε ένα 
από τα μέλη τους (εάν πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης. Οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στις 
παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης.  
 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3  
καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής  των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 
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και 2.2.7, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9 της διακήρυξης. 

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός. 
13. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής. 

14. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται 
σφραγισμένες από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1 της παρούσας 
διακήρυξης μέχρι την Παρασκευή 10/09/2021 και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 
διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, τηλέφωνο 210-8203830 και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). 

Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
παράδοσης στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή 
παραλαβής του φακέλου από το courier.  

15. Ημερομηνία και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 
την  Τετάρτη 15/09/2021, και ώρα 12:00, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ/νση: Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 
51, Αθήνα, 1ος όροφος. 

16. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

17. Γλώσσα: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

18. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται κατά την αποσφράγιση: Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, και σε μία συνεδρίαση παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
3.1. της διακήρυξης. 

19. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Οι προσφέροντες / υποψήφιοι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» που 
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (1.008,06€) και αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 2%, του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να 
καταθέσει «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

20. Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών/διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα 
παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, στο πρωτόκολλο του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 
διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  
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21. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  
Ειδικά για την ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν 
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα 
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση της 
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

22. Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης και της Διακήρυξης στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 31/08/2021. 

         23.Η σύμβαση εμπίπτει στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ): Ναι 
                                                                           
                                                                                                                   Αθήνα, 31/08/2021 

                                   Για τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
                                                                                                                                                                         Ο Πρόεδρος 
 

 

                                                                                                   Αναπλ.  Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος 
                                                                                              Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 
                                                                                                                           Μάθησης 
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